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I. SINTEZA ACTIVITĂŢII LEGISLATIVE A CAMEREI DEPUTAŢILOR 

  în a doua sesiune ordinară a anului 2020 

(septembrie - decembrie) 
 

 

 În cea de-a doua sesiune parlamentară a anului 2020 (septembrie - decembrie), la 

Camera Deputaţilor au fost dezbătute 148 proiecte de legi, din totalul de 1769 proiecte aflate 

în procedură legislativă în această sesiune. Dintre acestea, 80 proiecte de legi au făcut parte din 

Programul legislativ prioritar al Guvernului. 

 Din totalul de 148 proiecte de legi dezbătute în plenul Camerei Deputaţilor în această 

sesiune, pentru 118 dintre acestea Camera Deputaţilor a fost Cameră decizională. 

 Bilanţul statistic al acestei sesiuni arată că în cele 16 şedinţe ale plenului Camerei 

Deputaţilor şi 4 şedinţe comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, au fost votate 146 

proiecte de legi, din care 83 au fost promulgate şi 4 respinse. De asemenea, au fost adoptate 60 

Hotărâri ale Camerei Deputaţilor  şi 5 Hotărârii ale Parlamentului. 

 La data de 30 decembrie 2020, în procesul legislativ desfăşurat la Camera Deputaţilor 

se mai aflau 1626 proiecte de legi şi propuneri legislative, din care 639 înscrise pe ordinea de 

zi a plenului Camerei Deputaţilor, şi 959 în dezbatere pe fond la comisiile permanente.  

 În cadrul activităţii de control parlamentar, în sesiunea septembrie - decembrie 2020, la 

Camera Deputaţilor s-a înregistrat un număr de 355 întrebări adresate membrilor executivului, 

de un număr de 28 deputaţi. Numărul întrebărilor la care s-a primit răspuns este de 312, 

reprezentând 87,88 %  din totalul întrebărilor adresate. 

 Numărul interpelărilor adresate prim-ministrului în actuala sesiune a fost de 73, 

formulate de un număr de 30 deputaţi din care la  68 s-a răspuns, ceea ce reprezintă       

93,15%. 

 În ceea ce priveşte declaraţiile politice asupra unor probleme de actualitate, numărul 

acestora a fost de 19 desfăşurate pe parcursul unei şedinţe, formulate de un număr de 19 

deputaţi. 

 La Camera Deputaţilor, în  sesiunea extraordinară din luna august 2020, a fost depusă  o 

singură moţiune de cenzură cu titlul: 

- Guvernul PNL, de la pandemie la pande-mită generalizată. Belşug în buzunarele 

clientelei PNL, sărăcie în buzunarele românilor. 
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II. CENTRALIZATORUL INIŢIATIVELOR LEGISLATIVE AFLATE ÎN 

PROCEDURĂ LEGISLATIVĂ LA CAMERA DEPUTAŢILOR 

  în a doua sesiune ordinară a anului 2020 

(septembrie - decembrie) 
 

(Situaţia cuprinde datele existente la 30 decembrie 2020) 

 
 

 

 
 

Cele  146 iniţiative legislative votate privesc: 

                          49 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 

                            din care: 

                                29 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 

                                  2 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 

                                18 proiecte de legi 

                           97 propuneri legislative 

 
                             din care  0  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului                                      

             * În anul 2020 au fost promulgate 298 de legi, dintre care 215 din inițiativele legislative 

adoptate în sesiunile anterioare.  
 

Totalul iniţiativelor legislative     1769  

din care:  

– existente la începutul sesiunii septembrie-decembrie 2020 1576 

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie 2020  193 

1) Dezbătute 

                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 118 
      148 

– votate  

 

 

 

d 

 

     146  

129                   din care: - înaintate la Senat      27 

                            - în procedura de promulgare 32 

                            - promulgate* 83 

                            - respinse definitiv   4 

                            - în mediere           1 

                            - în divergenţă           1 

2) Se află în proces legislativ 1626 

a) pe ordinea de zi 639 

b) la comisii  

 

959 

c) cu rapoarte depuse urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune 21 

d) propuneri legislative trimise pentru avize la Consiliul Legislativ şi/sau  pentru 

puncte de vedere Guvern 

7 

3) Desesizări 3 
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II.A.CENTRALIZATORUL INIŢIATIVELOR LEGISLATIVE AFLATE ÎN 

PROCEDURĂ LEGISLATIVĂ LA CAMERA DEPUTAŢILOR 

 Sesiunile februarie – iunie şi septembrie-decembrie 2020* 
(Situaţia cuprinde datele existente la 30 decembrie 2020) 

 

 

 

      

Totalul iniţiativelor legislative     2048  

din care:  

– existente la începutul sesiunii februarie-iunie 2020 1370 

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 2020 417 

– înregistrate în cursul sesiunii extraordinare 1 iulie-31 august 2020 68 

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie 2020 193 

1) Dezbătute 

                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 329 
      434 

– votate  

 

 

 

d 

 

     432  

129                   din care: - înaintate la Senat        67 

                            - în procedura de promulgare   64 

                            - promulgate* 273 

                            - respinse definitiv   28 

                            - în mediere           1 

                            - în divergenţă           1 

2) Se află în proces legislativ 1626 

a) pe ordinea de zi 639 

b) la comisii  

 

959 

c) cu rapoarte depuse urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune 21 

d) propuneri legislative trimise pentru avize la Consiliul Legislativ şi/sau  pentru 

puncte de vedere Guvern 

7 

3) Desesizări 8 

4) Retrase de inițiatori 1 

 

 

Cele 432 iniţiative legislative votate privesc: 

                       126 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 

                           din care: 

                             77 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de urgenţă ale Guvernului 

                                   5 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 

                                 44 proiecte de legi 

                     306 propuneri legislative 

 

 
* În anul 2020 au fost promulgate 298 de legi, dintre care 25 din inițiativele legislative adoptate în sesiunile anterioare 
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INIŢIATIVE LEGISLATIVE VOTATE 

  în a doua sesiune ordinară a anului 2020 

(septembrie - decembrie) 
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INIŢIATIVE LEGISLATIVE VOTATE ŞI GRUPATE PE CATEGORII 

  în a doua sesiune ordinară a anului 2020 

(septembrie - decembrie) 
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INIŢIATIVE LEGISLATIVE RĂMASE ÎN PROCESUL LEGISLATIV 
 

  în a doua sesiune ordinară a anului 2020  

(septembrie - decembrie) 
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III III. CENTRALIZATOR PE DOMENII DE ACTIVITATE  

AL INIŢIATIVELOR LEGISLATIVE  DEZBĂTUTE ŞI ADOPTATE  

DE CAMERA DEPUTAŢILOR 

  în a doua sesiune ordinară a anului 2020 

(septembrie - decembrie) 
(Situaţia cuprinde datele existente la 16 decembrie  2020) 

 
Nr. 

crt. 

Domeniul de reglementare 

Titlul legii 

Stadiul 

                                       A.   Domeniul  buget  -  finanţe: 

 

1. Lege  pentru modificarea și completarea art.435 din Legea 

nr.227/2015 privind Codul fiscal 

                                                                       (PL–x303/2020) 

 sesizare de neconstituţionalitate 

formulată de Guvernul României 

din 29 septembrie 2020 

2. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin 

destinate angajaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei 

epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului 

SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte 

normative 

(PL–x386/2020) 

                                                                                                                                          

Legea nr. 211/2020 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.888 din  29 septembrie 2020 

3. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.111/2018 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unor contribuţii 

pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii 

 

(PL–x59/2019) 

Legea nr. 215/2020 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.992 din  27 octombrie 2020 

4. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut 

(Program pe bază de rezultate în sectorul sanitar din România) 

între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi 

Dezvoltare, semnat la New York, la 23 septembrie 2019, 

amendat şi actualizat prin Scrisoarea de amendament semnată 

între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi 

Dezvoltare la Bucureşti la 31 iulie 2020 şi la 26 august 2020  

 

        (PL–x549/2020) 

La Senat 

din 6 octombrie 2020 

5. Lege pentru modificarea art.28 alin.(2) din Legea contabilităţii 

nr.82/1991 

  

      (PL–x598/2020) 

Legea nr. 238/2020 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.1041 din  6 noiembrie 2020 

6. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 

privind Codul fiscal  

 

         (PL–x198/2019) 

Legea nr. 239/2020 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.1041 din  6 noiembrie 2020 
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7. Lege pentru modificarea alin.(1) al art. 459 din Legea 

nr.227/2015 privind Codul fiscal  

 

(PL–x600/2020) 

Legea nr. 241/2020 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.1041 din  6 noiembrie 2020 

8. Lege pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul 

fiscal  

 

 (PL–x625/2020) 

Legea nr. 230/2020 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.1030 din  6 noiembrie 2020 

9. Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.166/2020 pentru modificarea Legii nr.173/2020 privind 

unele măsuri pentru protejarea intereselor naţionale în 

activitatea economică 

    

     (PL–x624/2020) 

 sesizare de neconstituţionalitate 

formulată de Guvernul României 

din 4 noiembrie 2020 

10. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.93/2012 privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere 

Financiară  

       (PL–x619/2020) 

La Senat 

din 13 octombrie 2020 

11. Lege pentru modificarea art. 291 din Legea nr. 227/2015 

privind Codul fiscal 

 

       (PL–x482/2020) 

Legea nr. 248/2020 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.1079 din 13 noiembrie 2020 

12. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin 

financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente 

Programului Operaţional Competitivitate 2014 - 2020, în 

contextul crizei provocate de COVID-19, precum şi alte 

măsuri în domeniul fondurilor europene 

 

          (PL–x500/2020)  

Legea nr. 220/2020 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.1011 din 30 octombrie 2020 

13. Lege pentru completarea art. 1 alin. (2) al Legii nr.491/2003 

privind plantele medicinale şi aromatice, precum şi produsele 

stupului și pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind 

Codul fiscal 

       (PL–x540/2020) 

Legea nr. 258/2020 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.1110 din 20 noiembrie 2020 

14. Lege pentru modificarea şi completarea Legii 227/2015 

privind Codul fiscal 

 

       (PL–x218/2020) 

Legea nr. 262/2020 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.1110 din 20 noiembrie 2020 

15. Lege pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare la Reţeaua 

europeană de prevenire a criminalităţii - EUCPN, de către 

Poliţia Română, precum şi pentru completarea anexei nr.2.2 la 

Ordonanţa Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii 

cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale 

la care România este parte  

 

       (PL–x531/2019) 

Legea nr. 263/2020 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.1112 din 20 noiembrie 2020 
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16. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.500/2002 

privind finanţele publice şi a Legii nr.94/1992 privind 

organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată 

 

      (PL–x422/2019) 

La Senat 

din 27 octombrie 2020 

17. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.144/2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri 

externe nerambursabile necesare desfăşurării în condiţii de 

prevenţie a activităţilor didactice aferente anului şcolar 

2020/2021 în contextul riscului de infecţie cu coronavirus 

SARS-CoV-2  

 

  (PL–x581/2020) 

Legea nr. 269/2020 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.1140 din 26 noiembrie 2020 

 

18. Lege privind unele măsuri de regim fiscal derogatoriu 

aplicabil anumitor terenuri, construcţii edificate pe acestea şi 

anumitor activităţi economice autorizate  

 

       (PL–x641/2019) 

sesizare de neconstituţionalitate 

formulată de Președintele 

României 

din 2 decembrie 2020 

 

19. Lege privind exonerarea clienților băncilor de economisire și 

creditare în domeniul locativ de la rambursarea unor sume 

reprezentând primă de stat şi accesorii 

       (PL–x292/2020) 

În reexaminare la Senat, la 

solicitarea Președintelui României, 

din 7 decembrie 2020 

20. 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 

  

                                                                      (PL–x18/2020) 

sesizare de neconstituţionalitate 

formulată de Guvernul 

României 

din 2 decembrie 2020 

 

21. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.75/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în 

domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-

bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi 

prorogarea unor termene şi alte modificări fiscal-bugetare 

 

                                                                      (PL–x379/2020) 

Legea nr. 280/2020 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.1199 din 9 decembrie 2020 

 

22. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.100/2020 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.III 

alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.1/2020 

privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative  

       (PL–x440/2020) 

Legea nr. 281/2020 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.1201 din 9 decembrie 2020 

23. Lege privind stabilirea unor măsuri de aplicare a dispoziţiilor 

art.II alin.(1) din Legea nr.186/2017 pentru modificarea şi 

completarea Legii fondului funciar nr.18/1991  

      (PL–x627/2019) 

Legea nr. 287/2020 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.1203 din 9 decembrie 2020 
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24. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi 

angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate 

de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi 

pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă 

 

                                                                      (PL–x552/2020) 

Legea nr. 282/2020 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.1201 din 9 decembrie 2020 

25. Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 

privind finanțele publice locale 

                                                         

(PL–x626/2020) 

Legea nr. 286/2020 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.1201 din 9 decembrie 2020 

26. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.207/2015 

privind Codul de procedură fiscală, precum şi aprobarea unor 

măsuri fiscal-bugetare  

 

     (PL–x477/2019) 

La promulgare 

din 12 decembrie 2020 

27. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 

privind Codul fiscal  

                                                                     (PL–x478/2019) 

 

La promulgare 

din 12 decembrie 2020 

                                        B.   Domeniul  juridic: 

 

1. Lege privind modificarea şi completarea unor acte normative  

                                                                    

  (PL–x 447/2020) 

Legea nr.208/2020 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.869 din 23 septembrie 2020 

2. Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative 

în materie electorală 

           (PL–x 559/2020) 

Legea nr.202/2020 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.849 din 16 septembrie 2020 

3. Lege pentru abrogarea Legii nr.12/1990 privind protejarea 

populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau 

prestări de servicii ilicite şi pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei Guvernului nr.21/1992 privind protecţia 

consumatorilor  

                                                                   (PL–x 531/2020) 

Legea nr.222/2020 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.1018 din 2 noiembrie 2020 

4. Lege pentru simplificarea şi debirocratizarea transferului de 

părţi sociale şi a vărsării capitalului social prin modificarea 

Legii societăților nr.31/1990 

                                                                         (PL–x 599/2020) 

Legea nr.223/2020 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.1018 din 2 noiembrie 2020 

5. Lege pentru modificarea art.199 alin.(2) din Legea 

nr.286/2009 privind Codul penal 

 

                                                                       (PL–x 103/2018) 

Legea nr.233/2020 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.1036 din 5 noiembrie 2020 
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6. Lege pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea 

participării Poliţiei Române la Reţeaua Poliţiilor Rutiere din 

Europa - TISPOL, precum şi pentru completarea anexei nr.1 la 

Ordonanţa Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii 

cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale 

la care România este parte  

                                                                           

 (PL–x 338/2019) 

Legea nr.240/2020 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.1041 din 6 noiembrie 2020 

7. Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii  

 

      (PL–x 613/2020)  

Legea nr.276/2020 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.1166 din 2 decembrie 2020 

8. Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.303/2004, 

republicată, privind statutul judecătorilor şi procurorilor, cu 

modificările şi completările ulterioare 

 

            (Pl–x 436/2020) 

La Senat 

din 3 noiembrie  2020 

9. Lege pentru modificarea Legii nr. 286/2009 privind Codul 

penal 

      (PL–x 259/2020) 

Legea nr.274/2020 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.1144 din 26 noiembrie 2020 

10. Lege privind modificarea Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, 

descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie şi pentru 

dispunerea altor măsuri de transpunere a Directivei (UE) 

2017/1371 a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 

iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva 

intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal  

                                                                      (PL–x 404/2019) 

Legea nr.283/2020 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.1199 din 9 decembrie 2020 

11. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 

privind Codul de procedură penală 

                                                         

(PL–x 472/2019) 

Legea nr.284/2020 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.1201 din 9 decembrie 2020 

12. Proiect de Lege privind unele măsuri temporare referitoare la 

concursul de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, 

formarea profesională iniţială a judecătorilor şi procurorilor, 

examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, 

stagiul şi examenul de capacitate al judecătorilor şi 

procurorilor stagiari, precum şi la concursul de admitere în 

magistratură 

     (PL–x 567/2020) 

La Senat 

din 17 noiembrie  2020 
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13. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.168/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, 

începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei 

epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului 

SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul 

fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, precum şi a altor 

acte normative și pentru modificarea și completarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2020 privind 

acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții 

de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii 

de debitori 

                                                                      (PL–x 668/2020) 

La promulgare 

din 26 noiembrie 2020 

14. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.177/2020 pentru aprobarea Acordului de 

împrumut între Uniunea Europeană, în calitate de Creditor și 

România, în calitate de Împrumutat, în valoare de 

4.099.244.587 euro, semnat la București, la 8 octombrie 2020 

și la Bruxelles, la 19 octombrie 2020 

                                                         

(PL–x 661/2020) 

La Senat 

din 24 noiembrie  2020 

15. Lege pentru modificarea și completarea Legii          nr.24/2000 

privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative și pentru modificarea Legii nr.202/1998 

privind organizarea Monitorului Oficial al României 

 

     (PL–x 122/2015) 

depusă la Secretarul general al 

Camerei  Deputaţilor pentru 

exercitarea dreptulu asupra 

constituţionalităţii legii 

din 15 decembrie 2020 

16. Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 241/2005 

pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale 

 

Reexaminarea ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale 

nr.147 /2019 

           (PL–x 354/2018)   

 

depusă la Secretarul general al 

Camerei  Deputaţilor pentru 

exercitarea dreptulu asupra 

constituţionalităţii legii 

din 15 decembrie 2020 

 C. Domeniul învăţământ, ştiinţă, cultură, tineret şi sport : 

 

1. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii 

educației naționale nr. 1/2011 

 

Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României 

 

       (PL-x 365/2019) 

La Senat, 

în reexaminare la cererea 

Președintelui României, 

din 2 septembrie 2020 

 

2. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 

privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor 

pandemiei de COVID-19  

 

       (PL-x 510/2020)  

Legea nr.203/2020 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.850 din 16 septembrie 2020 
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3. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.165/2013 

privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în 

natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv 

în perioada regimului comunist în România 

 

      (PL-x 532/2020) 

Legea nr.219/2020 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.1011 din 30 octombrie 2020 

4. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.141/2020 privind instituirea unor măsuri pentru 

buna funcţionare a sistemului de învăţământ şi pentru 

modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 

         (PL-x 486/2020) 

La Senat, 

din 6 octombrie 2020 

 

5.  Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

educaţiei naţionale nr.1 din 5 ianuarie 2011, publicată în 

Monitorul Oficial nr.18 din 10 ianuarie 2011 cu completările 

şi modificările ulterioare 

 

                                                                     (PL-x 434/2020) 

La Senat, 

din 6 octombrie 2020 

 

6. Propunere legislativă pentru completarea art.90 alin.(1) din 

Legea audiovizualului nr.504/2002 

 

          (PL-x 397/2020) 

La Senat, 

din 27 octombrie 2020 

7. Lege pentru declararea zilei de 4 iunie Ziua Tratatului de la 

Trianon 

 

Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României 

       (PL-x 521/2019) 

Legea nr.256/2020 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.1101 din 18 noiembrie 2020 

8. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.17/2007 

privind educaţia tinerilor capabili de performanţă înaltă 

 

           (Pl-x 435/2020)   

La Senat, 

din 3 noiembrie 2020 

9. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

educaţiei naţionale nr.1/2011 

 

   (Pl-x 437/2020) 

La Senat, 

din 3 noiembrie 2020 

10. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 91/2019 privind desființarea Institutului 

Revoluției Române din Decembrie1989 

   

          (PL-x 15/2020) 

La Senat, 

în reexaminare la cererea 

Președintelui României, 

din 10 noiembrie 2020 

11.  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.171/2020 privind modificarea şi completarea 

art.58 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 

 

        (PL-x 629/2020) 

La Senat, 

din 17 noiembrie 2020 

12. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

educaţiei naţionale 1/2011  

 

       (Pl-x 630/2020) 

La Senat, 

din 15 decembrie 2020 
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 D. Domeniul drepturile omului, culte, problemele minorităţilor naţionale  şi egalitatea de 

şanse pentru femei şi bărbaţi: 

1. Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative 

din domeniul penal în vederea transpunerii unor directive ale 

Uniunii Europene  

                                                                     (PL-x 537/2017) 

Legea nr.228/2020 

Monitorul Oficial Partea I 

nr.1019 din 2 noiembrie 2020 

  

2. Lege privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea 

antiţigănismului 

 

(PL-x 648/2019) 

depusă la Secretarul general al 

Camerei  Deputaţilor pentru 

exercitarea dreptulu asupra 

constituţionalităţii legii 

din 15 decembrie 2020 

3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.356 din 11 iulie 2003 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Institutului Cultural Român  

  

                                                                       (Pl-x 569/2020) 

La Senat  

din 15 decembrie 2020 

4. Propunere legislativă privind comasarea prin absorbţie a 

Institutului Român pentru Drepturile Omului de către 

Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării 

  

                                                                        (Pl-x 568/2020) 

 

La Senat  

din 15 decembrie 2020 

 E. Domeniul  industrie și servicii precum și transporturi și infrastuctură: 

1. Lege pentru modificarea şi completarea Legii camerelor de 

comerţ din România nr.335/2007 

 

 

        (PL-x 452/2020) 

Sesizare neconstituționalitate 

formulată de deputați aparținând 

Grupurilor parlamentare ale USR, 

UDMR, precum și deputați 

neafiliați 

din 8 septembrie 2020 

2. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

128/2020 privind unele măsuri pentru aprobarea Programului 

naţional de racordare a populaţiei şi clienţilor noncasnici la 

sistemul inteligent de distribuţie a gazelor naturale 

        (PL-x 498/2020) 

Legea nr.214/2020 

Monitorul Oficial Partea I 

nr.992 din 27 octombrie 2020 

3. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.103/2020 pentru prorogarea termenului de aplicare a 

măsurilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.26/2018 privind adoptarea unor măsuri pentru siguranţa 

alimentării cu energie electrică  

        (PL-x 442/2020) 

Legea nr.244/2020 

Monitorul Oficial Partea I 

nr.1050 din 9 noiembrie 2020 

4. Lege pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.78/2000 

privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi 

certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea 

comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în 

România  

     (PL-x 622/2019) 

Legea nr.260/2020 

Monitorul Oficial Partea I 

nr.1112 din 20 noiembrie 2020 
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5. Lege pentru aprobarea obiectivului de investiţii "Autostrada 

Nordului"  

                                                 

                                                                       (PL-x 167/2019) 

Legea nr.264/2020 

Monitorul Oficial Partea I 

nr.1112 din 20 noiembrie 2020 

6. Lege pentru modificarea și completarea Legii minelor 

nr.85/2003 

  
       (PL-x 546/2017) 

Legea nr.275/2020 

Monitorul Oficial Partea I 

nr.1166 din 2 decembrie 2020 

7.  Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.212/2015 

privind modalitatea de gestionare a vehiculelor şi a vehiculelor 

scoase din uz  

      (PL-x 462/2020) 

Legea nr.272/2020 

Monitorul Oficial Partea I 

nr.1142 din 26 noiembrie 2020 

8. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.106/2020 pentru modificarea şi completarea Legii energiei 

electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012, precum şi pentru 

modificarea unor acte normative  

                                                                       (PL-x 464/2020) 

Legea nr.290/2020 

la Monitorul Oficial 

 

 F.  Domeniul administraţie publică: 

 

1. Lege privind transmiterea unui imobil din domeniul public al 

statului şi din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, în 

domeniul public al oraşului Odobeşti, judeţul Vrancea  

 

               (PL-x612/2020) 

 sesizare de neconstituţionalitate 

formulată de Președintele 

României, 

din 20 noiembrie 2020 

2. Lege privind declararea orașului Dragomirești, județul 

Maramureș, ”Oraș-martir” în lupta anticomunistă 

 

     (PL-x207/2020) 

Legea nr.251/2020 

Monitorul Oficial Partea I 

nr.1079 din 13 noiembrie 2020 

3. Lege privind adoptarea unor măsuri necesare facilitării 

parcării bicicletelor în spaţii publice  

       (PL-x644/2019) 

Legea nr.250/2020 

Monitorul Oficial Partea I 

nr.1079 din 13 noiembrie 2020 

4. Lege pentru modificarea art. 361 din Legea nr. 350/2001 

privind amenajarea teritoriului și urbanismul 

 

     (PL-x201/2020) 

La Senat, 

în reexaminare la cererea 

Președintelui României, 

din 16 noiembrie 2020 

5. Lege pentru modificarea art.8 alin.(7) lit.b) din Legea 

nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru 

Locuinţe  

     (PL-x503/2019) 

Legea nr.261/2020 

Monitorul Oficial Partea I 

nr.1112 din 20 noiembrie 2020 

6. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.140/2020 pentru stabilirea unor măsuri privind utilizarea 

înscrisurilor în formă electronică în domeniile construcţii, 

arhitectură şi urbanism  

                                                                       (PL-x578/2020) 

Legea nr.255/2020 

Monitorul Oficial Partea I 

nr.1093 din 17 noiembrie 2020 

7. Lege pentru completarea Legii nr.184/2001 privind 

organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect 

 

            (PL-x423/2020) 

Legea nr.267/2020 

Monitorul Oficial Partea I 

nr.1133 din 25 noiembrie 2020 
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8. Lege privind instituirea zilei de 3 iunie ca Ziua naţională a 

bicicletei  

          (PL-x610/2020) 

Legea nr.277/2020 

Monitorul Oficial Partea I 

nr.1166 din 2 decembrie 2020 

9.  Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor 

urbane şi rurale 

                                                                      (PL-x653/2020) 

Legea nr.273/2020 

Monitorul Oficial Partea I 

nr.1133 din 25 noiembrie 2020 

 

10. Propunere legislativă privind completarea Ordonanţei de 

Urgenţă nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ 

 

           (Pl-x 402/2020) 

La Senat, 

din 17 noiembrie 2020 

11. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, în vederea punerii în operă a voinţei suverane a 

poporului român, exprimată la referendumul organizat în data 

de 26 mai 2019 şi a modificării tipurilor de acte adoptate de 

Guvern în acord cu deciziile Curţii Constituţionale 

        (Pl-x 550/2020) 

La Senat, 

din 17 noiembrie 2020  

 

12.  Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.21/2019 

pentru prorogarea termenului prevăzut la art.106 din Legea 

nr.196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor  

 

         (PL-x 543/2019) 

 

La promulgare  

din 2 decembrie 2020 

 G. Domeniul muncă, protecţie socială, sindicate: 

 

1. Lege privind unele măsuri de trecere a frontierei de stat a 

României şi de facilitare a trecerii frontierei de către lucrătorii 

frontalieri  

                                                           

(PL-x 480 /2020) 

Legea nr.209/2020 

Monitorul Oficial Partea I 

nr.884 din 28 septembrie 2020 

2. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.8/2016 privind 

înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia privind 

drepturile persoanelor cu dizabilităţi 

 

          (Pl-x 420/2020) 

La Senat 

din 2 septembrie 2020 

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

privind sistemul unitar de pensii publice  

 

           (PL-x 87/2017) 

Legea nr.212/2020 

Monitorul Oficial Partea I 

nr.893 din 30 septembrie 2020 

4. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 –

Codul muncii 

  

                                     (PL-x 87/2017)  

Legea nr.213/2020 

Monitorul Oficial Partea I 

nr.893 din 30 septembrie 2020 
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5. Lege pentru modificarea art.1 alin.(2) din Legea nr.218/2015 

privind protejarea şi sprijinirea persoanelor afectate de 

emisiile de substanţe nocive provenite din extracţiile de ţiţei 

din zona Suplacu de Barcău 

      (PL-x 526/2017) 

Legea nr.216/2020 

Monitorul Oficial Partea I 

nr.993 din 27 octombrie 2020 

6. Lege privind acordarea unui stimulent de risc pentru 

personalul din învăţământ în contextul situaţiei epidemiologice 

determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2  

 

       (PL-x590/2020) 

 Sesizare de neconstituţionalitate 

formulată de Guvernul României 

din 4 noiembrie 2020 

7.  Lege pentru modificarea și completarea Decretului-lege 

nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor 

persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu 

începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în 

străinătate ori constituite în prizonieri 

  (PL-x615/2020) 

Legea nr.232/2020 

Monitorul Oficial Partea I 

nr.1036 din 5 noiembrie 2020 

8. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.156/2000 

privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate  

  (PL-x557/2020)                                                                        

Legea nr.227/2020 

Monitorul Oficial Partea I 

nr.1019 din 2 noiembrie 2020 

9. Lege pentru modificarea Legii nr.76/2002 privind sistemul 

asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de 

muncă 

 

                                                                        (PL-x453/2020)                                                                                                        

sesizare de neconstituţionalitate 

formulată de deputați aparținând 

Grupului parlamentar al 

Partidului Național Liberal 

din 21 noiembrie 2020 

10. Lege pentru completarea Legii nr.223/2015 privind pensiile 

militare de stat 

         (PL-x522/2019) 

Legea nr.234/2020 

Monitorul Oficial Partea I 

nr.1036 din 5 noiembrie 2020  

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

privind sistemul unitar de pensii publice  

 

         (PL-x657/2018) 

Legea nr.235/2020 

Monitorul Oficial Partea I 

nr.1037 din 6 noiembrie 2020   

12.  Lege pentru completarea articolului 38 din Legea-cadru 

nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice 

(PL-x371/2019) 

Legea nr.229/2020 

Monitorul Oficial Partea I 

nr.1036 din 4 noiembrie 2020   

13. Lege pentru completarea Legii asistenţei sociale nr.292/2011  

      (PL-x175/2020) 
Legea nr.231/2020 

Monitorul Oficial Partea I 

nr.1036 din 5 noiembrie 2020   

14. Lege pentru modificarea Legii nr.78/2018 privind exonerarea 

personalului plătit din fonduri publice de la plata unor sume 

reprezentând venituri de natură salarială  

      (PL-x606/2020) 

În reexaminare la Senat, 

la cererea Președintelui 

României, 

din 5 noiembrie 2020 

15. Lege pentru modificarea şi completarea art.1 din Legea 

nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter 

ocazional desfăşurate de zilieri  

     (PL-x431/2020) 

Legea nr.242/2020 

Monitorul Oficial Partea I 

nr.1041 din 6 noiembrie 2020   
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16. Lege pentru modificarea şi completarea Legii-cadru 

nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice 

 

             (PL-x428/2018) 

sesizare de neconstituţionalitate 

formulată de deputați aparținând 

Grupului parlamentar al 

Partidului Național Liberal, 

din 21 octombrie 2020 

17. Lege pentru completarea Legii nr.72/2016 privind sistemul de 

pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor  

 

         (PL-x262/2017) 

 sesizare de neconstituţionalitate 

formulată de Președintele 

României 

din 13 noiembrie 2020 

18. Lege privind efectuarea unui test de proporţionalitate anterior 

adoptării unor noi reglementări referitoare la profesii  

 

        (PL-x572/2020) 

Legea nr.245/2020 

Monitorul Oficial Partea I 

nr.1050 din 9 noiembrie 2020   

19. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2004 

privind procedura adopţiei, precum şi pentru abrogarea art.5 

alin.(7) lit.ş) şi cc) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.11/2014 privind adoptarea unor măsuri de reorganizare la 

nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative  

           (PL-x736/2018) 

Legea nr.268/2020 

Monitorul Oficial Partea I 

nr.1140 din 26 noiembrie 2020   

20. Lege privind munca în domeniul pescuitului maritim  

  

                                                                        (PL-x291/2020) 

Legea nr.270/2020 

Monitorul Oficial Partea I 

nr.1141 din 26 noiembrie 2020   

21. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în 

vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau 

suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa 

efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de 

educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii 

coronavirusului SARS-CoV-2  

 

           (PL-x584/2020) 

Legea nr.278/2020 

Monitorul Oficial Partea I 

nr.1166 din 2 decembrie 2020   

22. Lege pentru modificarea alin.(5) al art.65 din Legea 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 

 

          (Pl-x26/2018) 

Legea nr.279/2020 

Monitorul Oficial Partea I 

nr.1187 din 7 decembrie 2020   

23. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.108/2020 pentru completarea Legii nr.263/2010 privind 

sistemul unitar de pensii publice  

        (PL-x501/2020) 

Legea nr.289/2020 

Monitorul Oficial Partea I 

nr.1238 din 16 decembrie 2020   

 

24. Lege pentru modificarea pct.38 din anexa nr.2 la Legea 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 

  

        (PL-x83/2017) 

 

La promulgare 

din 2 decembrie 2020 

 H. Domeniul comunicaţii  şi tehnologia  informaţiei: 

 

1. - - 
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I.  Domeniul sănătate şi familie: 

1. Lege pentru modificarea şi completarea art.1 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.56/2015 privind plata tratamentului în 

străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost 

afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 

2015 produs în clubul Colectiv din municipiul Bucureşti                                                                                    

         (PL-x11/2020) 

Legea nr.221/2020 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.1012 din  30 octombrie 2020 

2. Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.4/2018 

pentru modificarea şi completarea Legii farmaciei nr.266/2008  

                                                                      (PL-x579/2018)  

Legea nr.243/2020 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.1042 din  6 noiembrie 2020  

3.  Lege privind suplimentele alimentare 

 

     (PL-x468/2012) 

La promulgare 

din  26 octombrie 2020 

4.  Lege privind prevenţia şi depistarea precoce a diabetului  

                                                       

(PL-x250/2020) 

Legea nr.249/2020 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.1079 din  13 noiembrie 2020 

5.  Lege pentru completarea Legii drepturilor pacientului 

nr.46/2003  

        (PL-x438/2019) 

Legea nr.257/2020 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.1110 din  20 noiembrie 2020 

6.  Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.134/2019 privind reorganizarea Agenţiei Naţionale a 

Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România, 

precum şi pentru modificarea unor acte normative 

 

       (Pl-x493/2020) 

La Senat 

din 27 octombrie 2020 

7.  Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 

 

       (Pl-x494/2020) 

La Senat 

din 27 octombrie 2020 

8.  Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.41/2019 privind stabilirea unor măsuri în vederea 

implementării activităţilor de evaluare necesare pentru 

aprobarea substanţelor active ale produselor biocide şi pentru 

autorizarea produselor biocide  

     (PL -x346/2019) 

Legea nr.285/2020 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.1199 din 20 decembrie 2020 

9. Lege privind prevenirea, diagnosticarea şi tratamentul 

infecţiilor asociate asistenţei medicale din unităţile medicale 

şi din centrele rezidenţiale pentru persoanele adulte aflate în 

dificultate din România 

      (PL -x537/2020) 

depusă la Secretarul general al 

Camerei  Deputaţilor pentru 

exercitarea dreptulu asupra 

constituţionalităţii legii 

din 15 decembrie 2020 

10. Lege privind Statutul personalului profesionist operativ de 

intervenţie din cadrul serviciilor civile care asigură asistenţă 

publică medicală de urgenţă şi prim ajutor calificat 

  

                                                                     (PL -x355/2016) 

depusă la Secretarul general al 

Camerei  Deputaţilor pentru 

exercitarea dreptulu asupra 

constituţionalităţii legii 

din 15 decembrie 2020 



 21 
 

 

 

11. Lege privind protecția drepturilor persoanelor diagnosticate 

sau suspectate a fi diagnosticate cu boli sau afecțiuni alergice 

     

     (PL -x59/2020) 

depusă la Secretarul general al 

Camerei  Deputaţilor pentru 

exercitarea dreptulu asupra 

constituţionalităţii legii 

din 15 decembrie 2020 

 

 

J.  Domeniul agricultură şi mediu înconjurător: 

 

1.  Lege pentru modificarea art. 16 alin.(2) din Legea zootehniei 

nr.32/2019 

 

(PL-x463/2019) 

sesizare de neconstituţionalitate 

formulată de Guvernul României 

din 6 octombrie 2020 

2. Lege pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a 

protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006  

                                       

   (PL-x372/2020) 

 

sesizare de neconstituţionalitate 

formulată de Președintele 

României, 

din 5 noiembrie 2020 

3. Lege privind camerele pentru agricultură, industrie alimentară, 

piscicultură, silvicultură şi dezvoltare rurală  

                                        

(PL-x183/2020) 

sesizare de neconstituţionalitate 

formulată de Președintele 

României, 

din 5 noiembrie 2020 

4.  Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.160/1998 

pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic 

veterinar  

 

         (PL-x446/2020) 

 sesizare de neconstituţionalitate 

formulată de Avocatul Poporului 

din 16 octombrie 2020 

5. Lege pentru modificarea Legii nr.24/2007 privind 

reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul 

localităţilor  

         (PL-x668/2018) 

În reexaminare la Senat, la 

cererea Presedintelui României 

din 9 noiembrie 2020 

 

6.  Lege pentru stimularea producătorilor agricoli care 

comercializează produsele agricole primare, produse 

pescărești și de acvacultură 

 

 (PL-x447/2019) 

Legea nr.236/2020 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.1037 din 6 noiembrie 2020 

7. Lege pentru modificarea art.27 alin.(23) lit.a) din Legea 

fondului funciar nr.18/1991 

 

          (PL-x351/2019) 

Legea nr.237/2020 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.1041 din 6 noiembrie 2020 

8. Proiect de Lege pentru acceptarea Amendamentului adoptat la 

cea de-a cincea Conferinţă a Părţilor, la Lillafured, la 12 

octombrie 2017, la Convenţia-cadru privind protecţia şi 

dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, adoptată la Kiev, la 22 mai 

2003    

          (PL-x487/2020) 

La Senat 

din 13 octombrie 2020 

9. Lege privind utilizarea, conservarea şi protecţia solului 

  

                                                                        (PL-x310/2020) 

Legea nr.246/2020 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.1057 din 10 noiembrie 2020 
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10. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.148/2020 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat 

acordat producătorilor agricoli care au înfiinţat culturi în 

toamna anului 2019, afectate de seceta pedologică  

 

        (PL-x634/2020) 

Legea nr.247/2020 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.1057 din 10 noiembrie 2020 

11. Lege pentru modificarea şi completarea Legii cooperaţiei 

agricole nr.566/2004   

         (PL-x459/2019) 

Legea nr.265/2020 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.1113 din 20 noiembrie 2020 

12. Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență 

a Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi 

care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru 

modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile 

agricole şi alte forme de asociere în agricultură 

 

          (PL-x551/2019) 

Legea nr.288/2020 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.1203 din 9 decembrie 2020 

13. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.117/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-

veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi pentru abrogarea 

art.IV alin.(2) şi art.V din Legea nr.236/2019 pentru 

modificarea şi completarea art.15 din Ordonanţa Guvernului 

nr.42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi 

pentru siguranţa alimentelor, precum şi pentru modificarea 

unor acte normative 

 

         (PL-x505/2020) 

Legea nr.291/2020 

la Monitorul Oficial 

14. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.85/2020 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.81/2019 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.115/2011 

privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea 

Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la 

licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră 

atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum şi 

pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind 

sprijinirea întreprinderilor din sectoarele şi subsectoarele 

expuse unui risc important de relocare ca urmare a 

transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în 

preţul energiei electrice  

          (PL-x405/2020) 

Legea nr.292/2020 

la Monitorul Oficial 

15. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.82/1993 

privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării"  

 

          (PL-x97/2019) 

 

 

 

La promulgare 

din 2 decembrie 2020 
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 K. Domeniul apărare, ordine publică şi siguranţă naţională: 

 

1. Propunere legislativă privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului naţional pentru problemele rezerviştilor şi 

veteranilor din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi 

securitate naţională 

 

          (Pl-x 376/2020) 

La Senat 

din 2 septembrie 2020 

2. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.295/2004 

privind regimul armelor şi al muniţiilor  

      (PL-x 410/2020) 

În reexaminare la Senat, la 

cererea Președintelui  

din 3 noiembrie 2020 

3. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.68/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative cu incidenţă în domeniul managementului situaţiilor 

de urgenţă şi al protecţiei civile  

 

        (PL-x 438/2020) 

Legea nr.253/2020 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.1093 din 17 noiembrie 2020 

4. Proiect de Lege pentru ratificarea Memorandumului de 

Înţelegere între Guvernul României şi Organizaţia Naţiunilor 

Unite privind contribuţia cu resurse la misiunea 

multidimensională integrată de stabilizare în Mali 

(MINUSMA), semnat la New York, la 30 martie 2020 

 

       (PL-x 548/2020) 

La Senat 

din 27 octombrie 2020  

5. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.152/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative în vederea extinderii categoriilor de plăţi care pot fi 

efectuate prin intermediul Sistemului naţional electronic de 

plată online  

         (PL-x 602/2020) 

Legea nr. 271/2020 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.1133 din 25 noiembrie 2020 

 

6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.51/1991 privind securitatea naţională a României  

 

         (Pl-x 460/2020) 

La Senat 

              din 17 noiembrie 2020 

7. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.550/2004 

privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române  

 

        (Pl-x 571/2020) 

La Senat 

din 15 decembrie 2020 

 L. Domeniul politică externă: 

 

1. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de instituire a 

Fundaţiei internaţionale UE-ALC, semnat la Santo Domingo, 

la 25 octombrie 2016  

     (PL-x 631/2020) 

 

 

 

 

La Senat 

din 24 noiembrie 2020 
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 M. Domeniul economic: 

 

1. Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr. 6/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale 

în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi 

completarea 

Legii concurenţei nr. 21/1996 şi pentru modificarea şi 

completarea      art. 15 din Legea concurenţei nr. 21/1996 

 

                                                                     (PL-x 104/2020)               

Legea nr. 254/2020 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.1093 din 17 noiembrie 2020 

2. Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.51/1997 privind operaţiunile de leasing şi 

societăţile de leasing  

                                                                      

                                                                                      

(PL-x 465/2019) 

 

 sesizare de neconstituţionalitate 

formulată de deputați aparținând 

Grupului parlamentar al 

Partidului Național Liberal 

din 5 noiembrie 2020 

 N. Comisia specială în materia sportului organizat în România 

 

1. Lege privind completarea Legii educaţiei fizice şi sportului 

nr.69/2000   

                                                         (PL-x 432/2020) 

La promulgare 

din 2 noiembrie 2020 
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IV. CENTRALIZATOR 

AL PROIECTELOR DE LEGI/PROPUNERILOR LEGISLATIVE     

ADOPTATE DE CAMERA DEPUTAŢILOR  

  în a doua sesiune ordinară a anului 2020  

(septembrie - decembrie)* 

(Situaţia cuprinde datele existente la 16 decembrie 2020) 

 
  (pe domenii de reglementare) 

Domeniul de reglementare  

Nr. proiectelor de 

legi/propunerilor 

legislative 

 

A. Domeniul buget-finanţe 27 

B. Domeniul juridic 16 

C. Domeniul învăţământ, ştiinţă, cultură, tineret şi sport 12 

D. Domeniul  drepturile omului, culte ,problemele 

minorităţilor naţionale  şi egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi 

4 

E. Domeniul industrie, servicii şi transporturi 8 

F. Domeniul administraţie  publică 12 

G. Domeniul muncă, protecţie socială, sindicate 24 

H. Domeniul comunicaţii şi tehnologia informaţiei - 

I. Domeniul sănătate şi familie 11 

J. Domeniul agriculură şi mediul înconjurător 15 

K. Domeniul apărare , ordine publică şi siguranţă   naţională 7 

L. Domeniul politică externă 1 

M. Domeniul economic 2 

N.  Comisia specială în materia sportului organizat în România 1 

   

 - proiecte de legi/propunere legislative adoptate                                                                             

Total: 

140 

 - proiecte de legi/propunere legislative respinse definitiv                                      

Total: 

4 
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V. HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR 

  în a doua sesiune ordinară a anului 2020 

(septembrie - decembrie) 

 

 

1.  H.C.D. nr.15/27-07-2020 - HOTĂRÂRE privind modificarea Regulamentului Camerei Deputatilor 

2.  H.C.D. nr.16/19-08-2020 - HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei 

Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale 

Camerei Deputaţilor 

3.  H.C.D. nr.17/19-08-2020 - HOTĂRÂRE privind completarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 

6/2020 pentru înfiinţarea unei comisii parlamentare de anchetă privind situaţia cazurilor copiilor 

dispăruţi 

4.  H.C.D. nr.18/01-09-2020 - HOTĂRÂRE pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor 

Camerei Deputaţilor 

5.  H.C.D. nr.19/02-09-2020 - HOTĂRÂRE privind vacantarea unui loc de deputat 

6.  H.C.D. nr.20/02-09-2020 - HOTĂRÂRE privind validarea unui mandat de deputat 

7.  H.C.D. nr.21/02-09-2020 - HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Regulamentului 

Camerei Deputaţilor 

8.  H.C.D. nr.22/08-09-2020 - HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei 

Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale 

Camerei Deputaţilor 

9.  H.C.D. nr.23/08-09-2020 - HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea 

Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European şi Consiliu - Foaie de parcurs pentru un 

acord privind bugetul pe termen lung al Uniunii pentru perioada 2021-2027, Contribuţia Comisiei 

Europene la Reuniunea Consiliului European din 20-21 iunie 2019 - COM (2019) 295 

10.  H.C.D. nr.24/08-09-2020 - HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea 

Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European şi Consiliu - Raport referitor la progresele 

înregistrate cu privire la punerea în aplicare a Agendei europene privind migratia - COM (2019) 481 

11.  H.C.D. nr.25/08-09-2020 - HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea 

Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic şi 

Social European, Comitetul Regiunilor şi Banca Europeană de Investiţii - Strategia anuală pentru 

2020 privind creşterea durabilă - COM (2019)650 

12.  H.C.D. nr.26/08-09-2020 - HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea 

Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi 

Comitetul Regiunilor - Consolidarea procesului de aderare - O perspectivă credibilă de aderare la 

UE pentru Balcanii de Vest - COM (2020) 57 

13.  H.C.D. nr.27/08-09-2020 - HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea 

Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi 

Comitetul Regiunilor - O strategie europeană privind datele - COM (2020) 66 

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=166931
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=167429
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=167430
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=167624
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=167642
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=167643
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=167665
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=167743
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=167744
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=167745
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=167746
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=167747
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=167748
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14.  H.C.D. nr.28/08-09-2020 - HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Cartea albă - 

Inteligenţa artificială - O abordare europeană axată pe excelentă si încredere - COM (2020) 65 

15.  H.C.D. nr.29/08-09-2020 - HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea 

Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi 

Comitetul Regiunilor - Conturarea viitorului digital al Europei - COM (2020) 67 

16.  H.C.D. nr.30/14-09-2020 - HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei 

Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale 

Camerei Deputaţilor 

17.  H.C.D. nr.31/06-10-2020 - HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea 

Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European şi 

Comitetul Regiunilor - Identificarea şi înlăturarea barierelor din cadrul pieţei unice - COM(2020)93 

18.  H.C.D. nr.32/06-10-2020  

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 

European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European şi Comitetul Regiunilor - Plan de 

acţiune pe termen lung pentru o mai bună implementare şi asigurare a respectării normelor privind 

piaţa unică - COM(2020)94 

19.  H.C.D. nr.33/06-10-2020 - HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea 

comună a Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic 

şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Politica privind Parteneriatul estic după 2020 - 

Consolidarea rezilientei - un Parteneriat estic care produce rezultate pentru toţi - JOIN(2020)7 

20.  H.C.D. nr.34/06-10-2020 - HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea 

Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European şi 

Comitetul Regiunilor- Un nou Plan de acţiune privind economia circulară - Pentru o Europă mai 

curată şi mai competitivă - COM (2020)98 

21.  H.C.D. nr.35/06-10-2020 - HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea 

Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social 

European şi Comitetul Regiunilor - O noua Strategie industrială pentru Europa - COM(2020)102 

22.  H.C.D. nr.36/06-10-2020 - HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea 

Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi 

Comitetul Regiunilor - O strategie pentru IMM-uri pentru o Europă sustenabilă si digitală - 

COM(2020)103 

23.  H.C.D. nr.37/13-10-2020 - HOTĂRÂRE privind vacantarea unui loc de secretar al Camerei 

Deputatilor 

24.  H.C.D. nr.38/13-10-2020 - HOTĂRÂRE privind vacantarea unui loc de deputat 

25.  H.C.D. nr.39/13-10-2020 - HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei 

Deputatilor nr. 121/2016 pentru aprobarea componentei nominale a Comisiei de validare a 

mandatelor de deputat 

26.  H.C.D. nr.40/13-10-2020 - HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei 

Deputatilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale 

Camerei Deputatilor 

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=167749
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=167750
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=167836
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=168219
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=168220
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=168221
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=168222
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=168223
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=168224
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=168573
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=168574
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=168575
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=168576
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27.  H.C.D. nr.41/13-10-2020 - HOTĂRÂRE privind alegerea unui secretar al Camerei Deputatilor 

28.  H.C.D. nr.42/13-10-2020 - HOTĂRÂRE privind validarea unui mandat de deputat 

29.  H.C.D. nr.43/14-10-2020 - HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei 

Deputatilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale 

Camerei Deputatilor 

30.  H.C.D. nr.44/14-10-2020 - HOTĂRÂRE privind vacantarea unui loc de deputat 

31.  H.C.D. nr.45/20-10-2020 - HOTĂRÂRE privind vacantarea unui loc de deputat 

32.  H.C.D. nr.46/20-10-2020 - HOTĂRÂRE privind vacantarea unui loc de deputat 

33.  H.C.D. nr.47/20-10-2020 - HOTĂRÂRE privind vacantarea unui loc de deputat 

34.  H.C.D. nr.48/20-10-2020 - HOTĂRÂRE privind vacantarea unui loc de deputat 

35.  H.C.D. nr.49/20-10-2020 - HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea 

Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si 

Comitetul Regiunilor - O Uniune a egalitătii: Strategia privind egalitatea de gen 2020-2025 - COM 

(2020)152 

36.  H.C.D. nr.50/20-10-2020 - HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea 

Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si 

Comitetul Regiunilor - Turism si transport în 2020 si ulterior -COM (2020)550 

37.  H.C.D. nr.51/20-10-2020 - HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea 

Comună către Parlamentul European si Consiliu - Către o strategie cuprinzătoare cu Africa - JOIN 

(2020)4 

38.  H.C.D. nr.52/27-10-2020 - HOTĂRÂRE privind vacantarea unui loc de deputat 

39.  H.C.D. nr.53/27-10-2020 - HOTĂRÂRE privind vacantarea unui loc de deputat 

40.  H.C.D. nr.54/27-10-2020 - Hotărâre privind vacantarea unui loc de deputat 

41.  H.C.D. nr.55/27-10-2020 - Hotărâre privind vacantarea unui loc de deputat 

42.  H.C.D. nr.56/27-10-2020 - HOTĂRÂRE privind vacantarea locului de deputat al domnului Korodi 

Attila 

43.  H.C.D. nr.57/27-10-2020 - HOTĂRÂRE privind vacantarea locului de deputat al domnului 

Țachianu Marian 

44.  H.C.D. nr.58/27-10-2020 - HOTĂRÂRE privind validarea unor mandate de deputat 

45.  H.C.D. nr.59/27-10-2020 - HOTĂRÂRE privind validarea unor mandate de deputat 

46.  H.C.D. nr.60/27-10-2020 - HOTĂRÂRE privind cererea de efectuare a urmăririi penale fată de 

domnul Nicolae Bănicioiu, fost ministru si membru al Camerei Deputatilor, în Dosarul nr. 

528/P/2019 

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=168577
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=168580
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=168595
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=168596
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=168722
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=168723
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=168724
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=168725
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=168726
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=168727
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=168728
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=168863
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=168864
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=168889
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=168890
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=168891
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=168892
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=168893
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=168894
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=168895
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47.  H.C.D. nr.61/03-11-2020 - HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei 

Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale 

Camerei Deputaţilor 

48.  H.C.D. nr.62/17-11-2020 - HOTĂRÂRE privind vacantarea locului de deputat al domnului Vlad 

Sergiu Cosmin 

49.  H.C.D. nr.63/17-11-2020 - HOTĂRÂRE privind validarea unui mandat de deputat 

50.  H.C.D. nr.64/24-11-2020 - HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei 

Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale 

Camerei Deputaţilor 

51.  H.C.D. nr.65/24-11-2020 - HOTĂRÂRE privind vacantarea locului de deputat al domnului 

Rădulescu Gabriel 

52.  H.C.D. nr.66/24-11-2020 - HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Camerei 

Deputaţilor nr. 42/2018 privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale 

serviciilor Camerei Deputaţilor 

53.  H.C.D. nr.67/24-11-2020 - HOTĂRÂRE privind concluziile, răspunderile şi măsurile comisiei 

parlamentare de anchetă privind situaţia cazurilor copiilor dispăruţi 

54.  H.C.D. nr.68/24-11-2020 - HOTĂRÂRE privind vacantarea locului de deputat al domnului Iordache 

Florin 

55.  H.C.D. nr.69/21-12-2020 - HOTĂRÂRE pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei de 

validare a mandatelor de deputat 

56.  H.C.D. nr.70/21-12-2020 - HOTĂRÂRE cu privire la validarea mandatelor deputaţilor aleşi la data 

de 6 decembrie 2020 

57.  H.C.D. nr.71/22-12-2020 - HOTĂRÂRE pentru alegerea preşedintelui Camerei Deputaţilor 

58.  H.C.D. nr.72/22-12-2020 - HOTĂRÂRE pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor 

Camerei Deputaţilor 

59.  H.C.D. nr.73/22-12-2020 - HOTĂRÂRE pentru completarea art. 60 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor 

60.  H.C.D. nr.74/22-12-2020 - HOTĂRÂRE pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor 

permanente ale Camerei Deputatilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=169169
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=170022
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=170023
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=170393
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=170394
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=170395
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=170396
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=170397
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=171685
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=171689
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=171690
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=171693
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=171733
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=171747
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VI. HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI 

în a doua sesiune ordinară a anului 2020 

(septembrie - decembrie) 

 

 

 

 

1.  H.P. nr.27/08-10-2020 - HOTĂRÂRE privind declararea vacantă a funcţiei de preşedinte al 

Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 

2.  H.P. nr.28/13-10-2020 - HOTĂRÂRE privind numirea preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru 

Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 

3.  H.P. nr.29/20-10-2020 - HOTĂRÂRE privind numirea domnului Florin lordache în funcția de 

președinte al Consiliului Legislativ 

4.  H.P. nr.30/20-10-2020 - HOTĂRÂRE privind numirea domnului George-Edward Dircă în 

funcția de președinte al Secției de evidentă oficială a legislației și documentare a Consiliului 

Legislativ 

5.  H.P. nr.31/23-12-2020 - HOTĂRÂRE pentru acordarea încrederii Guvernului 

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=168271
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=168579
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=168718
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=168719
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=171754
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VII. STADIUL PROIECTELOR DE LEGI CUPRINSE  ÎN  PROGRAMUL  LEGISLATIV  PRIORITAR                       

AL GUVERNULUI 

în a doua sesiune ordinară a anului 2020 

(septembrie - decembrie) 
 

  

În octombrie 2020, Guvernul a discutat şi aprobat Lista priorităţilor legislative ale Guvernului pentru cea de-a doua  sesiune ordinară a anului 

2020, care  cuprinde 80 de proiecte de legi.  

Din totalul proiectelor de legi, 35 au fost înregistrate la Camera Deputaţilor şi au parcurs diferite etape ale procesului legislativ:  

 

Stadiul proiectelor de legi Senat CAMERA DEPUTAŢILOR 

Camera decizională Proiecte În procedură ÎN PROCEDURĂ  ADOPTATE / RESPINSE 

Senat: 

 

 

5 

 

0 
- pe ordinea de zi a plenului: 

- la comisiile permanente:  

- înregistrate la BP: 

 

0 

0 

0 

- transmise la Senat: 

- respinse definitiv: 

- în curs de promulgare: 

- legi promulgate: 

3 

0 

1 

1 

Camera Deputaţilor:  30 0 

- pe ordinea de zi a plenului: 

- la comisiile permanente: 

- înregistrate la BP : 

4 

15 

0 

- transmise la Senat: 

- respinse definitiv: 

- în curs de promulgare: 

- legi promulgate: 

 

1 

0 

0 

10 

 

Procedură comună:   0   

Total: 35 0  

 

19 

  

 

16 

 

 35  35 
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  ANEXĂ 

 

 

STADIUL PROIECTELOR DE LEGI  

 cuprinse  în  Programul  legislativ  prioritar  al  Guvernului 

pentru cea de-a doua sesiune ordinară parlamentară a anului 2020 
 

 
II..  PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGII  AAFFLLAATTEE  ÎÎNN  PPRROOCCEEDDUURRĂĂ  LLEEGGIISSLLAATTIIVVĂĂ  LLAA  CCAAMMEERRAA  DDEEPPUUTTAAŢŢIILLOORR    

                                        

Nr. 

crt 
Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

1 

PLx 

825/2015 

 

L 

553/2015 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative, în vederea transpunerii unor 

acte juridice ale Uniunii Europene în domeniul 

protecţiei mediului.  
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Modificarea, completarea, respectiv abrogarea, după caz, a 

opt acte normative, intervenţiile legislative fiind 

argumentate în Expunerea de motive prin faptul că „  La 

data de 2 octombrie 2013 Comisia Europeană a transmis 

României o solicitare de informaţii cu privire la 

transpunerea Directivei 2008/99/CE privind protecţia 

mediului prin intermediul dreptului penal (Dosarul EU 

Pilot 5642/13/JUST). 

S -  Adoptat pe 

18.11.2015 

CD -  OZ Plen 
JUR și MED 
 

 

 

 

Raport depus 

pe 07.12.2018 

(699/R/2018) 

2 

PLx 

673/2018 

 

L 

575/2018 

Proiect de lege pentru modificarea și completarea 

Ordonanței Guvernului nr.119/1999 privind 

controlul intern/managerial și controlul financiar 

preventiv.  
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 

nr.119/1999, în sensul extinderii regimului juridic al 

incompatibilităţilor şi al conflictelor de interese prevăzute 

pentru funcţionarii publici, astfel cum acestea sunt 

reglementate prin Legea nr.161/2003, asupra tuturor 

categoriilor de persoane desemnate să exercite controlul 

financiar preventiv propriu la nivelul entităţilor publice. 

S  - Adoptată pe 

24.10.2018 

CD - OZ Plen 
BUG  
 

 

 

 

Raport depus 

pe 30.01.2020 

(6/R/2020) 

3 

PLx 

399/2017 

 

L 

216/2017 

Proiect de lege privind vaccinarea persoanelor în 

România.  
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Reglementarea activității de vaccinare în vederea prevenirii 

și limitării răspândirii bolilor transmisibile care pot fi 

prevenite prin vaccinarea populației generale, în România. 

S -  Adoptat pe 

23.10.2017 

CD -  OZ Plen 
SĂN  

 

Raport depus 

pe 04.03.2020 

(56/R/2020) 

4 

PLx 

593/2020 

 

L 

489/2020 

Proiect de Lege privind desfiinţarea Universităţii 

Române de Ştiinţe şi Arte „Gheorghe Cristea” din 

Bucureşti.  

Desfiinţarea Universităţii Române de Ştiinţe şi Arte 

„Gheorghe Cristea” din Bucureşti.  

S  - Adoptat pe 

21.09.2020 

CD - OZ Plen 

Raport depus 

pe 15.10.2020 

(457/R/2020) 
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Nr. 

crt 
Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

ÎNV 
 

5 

PLx  

435/2019 

 

L 

285/2019 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative şi pentru stabilirea unor măsuri 

financiare în domeniul unor programe gestionate de 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 

Publice.  
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Amendarea unor acte normative, precum și stabilirea unor 

măsuri financiare. 

 

 

S  - Adoptată pe 

02.10.2019 

CD -  BUG și 

ADMIN 

pt. raport comun 

 

 
 

 

 

 

 

 

TDR: 

24.10.2019 

6 

PLx  

482/2019 

 

L 

492/2019 

Proiect de Lege pentru reglementarea unor măsuri 

în domeniul competenţei de control a Ministerului 

Finanţelor Publice şi modificarea şi completarea 

unor acte normative.  
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: 1 senator 

- Cameră decizională: CD 

Reglementarea unor măsuri în domeniul competenţei de 

control a Ministerului Finanţelor Publice şi modificarea şi 

completarea unor acte normative. 

S  - Adoptată pe 

16.10.2019 

CD - BUG  

pt. raport  

 
TDR: 

05.11.2019 

7 

PLx 

491/2019 

 

L 

359/2019 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.19/2019 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de 

procedură fiscală.  
- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.207/2015, în scopul 

transpunerii în dreptul intern a prevederilor Directivei (UE) 

2017/1852 a Consiliului din 10 octombrie 2017 privind 

mecanismele de soluţionare a litigiilor fiscale în Uniunea 

Europeană.  

S  - Adoptată pe 

21.10.2019 

CD - BUG  

pt. raport  

 
 

 

TDR: 

12.11.2019 

8 

PLx 

165/2020 

 

L 

7/2020 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.132/2017 privind asigurarea obligatorie de 

răspundere civilă auto pentru prejudicii produse 

terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie.  
- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.132/2017, pentru 

asigurarea respectării obligaţiilor ce revin României 

potrivit Directivei 2009/138/CE şi Directivei 2009/103/CE, 

având în vedere emiterea de către Comisia Europeană a 

Avizului motivat din 26.07.2019. Intervenţiile legislative 

vizează schimbarea modului de funcţionare a „asiguratului 

cu risc ridicatˮ, abrogarea prevederilor ce limitează 

cheltuielile administrative şi de vânzare ale poliţei de 

asigurare ce pot fi incluse de către asiguratori în calculul 

tarifelor de primă. De asemenea, se propune eliminarea 

S  - Adoptată pe 

23.04.2020 

CD - BUG, 

IND, TRSP și 

JUR  

pt. raport comun  

 
 

 

 

 

 

TDR: 

14.05.2020 
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Nr. 

crt 
Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

obligaţiei A.S.F. de reglementare a modului de calcul al 

tarifelor de primă, a criteriilor de risc, a indicilor de 

încadrare, a coeficienţilor de majorare şi/sau corecţie ori 

alte instrumente de ajustare a tarifelor de primă, condiţii în 

care calculul va avea în vedere respectarea principiilor 

actuariale general acceptate. 

9 

PLx 

461/2020 

 

L 

383/2020 

Proiect de Lege privind completarea art.49 din 

Legea nr.129/2019 pentru prevenirea şi combaterea 

spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi 

pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative.   
- Caracter: organic 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Completarea art.49 din Legea nr.129/2019. Proiectul de act 

normativ transpune dispoziţiile art.6 alin.(1) lit.b) si ale 

art.10 alin.(1) lit.b) din Directiva (UE) 2018/167 

3 a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 

octombrie 2018 privind combaterea prin măsuri de drept 

penal a spălării banilor, publicată în Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene, seria L, nr.284 din 12 noiembrie 2018. 

S  - Adoptată pe 

27.07.2020 

CD - BUG și 

JUR  

pt. raport comun  

 

 
TDR: 

08.09.2020 

10 
 

PLx 

627/2020 

Proiect de lege pentru modificarea art.4 alin.(3) din 

Ordonanța Guvernului nr.86/2003 privind unele 

reglementări în domeniul financiar.  
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Modificarea art.4 alin.(3) din Ordonanţa Guvernului 

nr.86/2003, în sensul introducerii unor reglementări cu 

privire la formarea preţului de vânzare cu amănuntul, în 

moneda euro, pentru ţigaretele comercializate prin 

magazinele amplasate în aeroporturile internaţionale, după 

locurile stabilite pentru efectuarea controlului vamal, 

precum şi cu privire la transformarea preţului de vânzare 

cu amănuntul al ţigaretelor din moneda lei, în moneda euro, 

folosind cursul Băncii Centrale Europene. 

S  - Respins pe 

07.10.2020 

CD -  BUG  

pt. raport 

 

 
 

 

TDR: 

27.10.2020 

11 

PLx 

190/2014 

 

L 

6/2014 

Proiect de Lege privind unele măsuri pentru 

reabilitarea structurilor de primire turistică situate în 

staţiuni turistice şi balneoclimaterice, de interes 

naţional.  
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Instituirea, pentru proprietarii structurilor de primire 

turistică cu funcțiuni de cazare situate în stațiuni turistice, a 

obligației de realizare a lucrărilor de reabilitare ambiental-

arhitecturală a construcțiilor, precum și de amenajare a 

terenului aferent acestor imobile. 

S  - Adoptat pe 

07.04.2014 

CD -  IND  

pt. raport  
 

TDR: 

30.04.2014 

12 

PLx 

628/2019 

 

L 

516/2019 

Proiect de Lege privind incubatoarele şi 

acceleratoarele de afaceri.  
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Stabilirea regimului juridic privind înfiinţarea şi 

funcţionarea incubatoarelor şi a acceleratoarelor de 

afaceri, prin acordarea unor facilităţi fiscale din partea 

autorităţilor publice pentru fondatorii acestora, în vederea 

creării de noi locuri de muncă, diversificării economiilor şi 

dezvoltării unui mediu antreprenorial în cadrul 

comunităţilor locale. 

 

 

S  - Adoptată pe 

28.11.2019 

CD -  IND  și 

JUR 

pt. raport comun 

TDR: 

17.12.2019 
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Nr. 

crt 
Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

 

13 

PLx 

601/2020 

 

L 

507/2020 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei Guvernului nr.78/2000 privind 

omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi 

certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în 

vederea comercializării, înmatriculării sau 

înregistrării acestora în România şi a Ordonanţei 

Guvernului nr.80/2000 privind omologarea şi 

cerficarea produselor şi a materialelor de exploatare 

utilizate la vehiculele rutiere, precum şi condiţiile 

de introducere pe piaţă şi de comercializare a 

acestora.  
- Caracter: organic 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 

nr.78/2000, şi a Ordonanţei Guvernului nr.80/2000, 

intervenţiile legislative vizând punerea în aplicare a 

Regulamentul (UE) 2018/858 al Parlamentului European şi 

al Consiliului din 30 mai 2018 privind omologarea şi 

supravegherea pieţei autovehiculelor şi remorcilor 

acestora, precum şi ale sistemelor, componentelor şi 

unităţilor tehnice separate destinate vehiculelor respective, 

de modificare a Regulamentelor (CE) nr.715/2007 şi (CE) 

nr.595/2009 şi de abrogare a Directivei 2007/46/CE. 

 

 

S  - Adoptat  pe 

30.09.2020 

CD -  IND  și 

TRSP 

pt. raport comun 

 

TDR: 

20.10.2020 

14 

PLx 

641/2020 

 

L 

613/2020 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 

privind circulaţia pe drumurile publice.  
- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.195/2002, în principal în scopul transpunerii 

unora dintre dispozitiile Directivei (UE) 2018/645 a 

Parlamentului European şi a Consiliului din 18 aprilie 2018 

de modificare a Directivei 2003/59/CE privind calificarea 

iniţială şi formarea periodică a conducătorilor auto ai 

anumitor vehicule rutiere destinate transportului de mărfuri 

sau de persoane, precum şi a Directivei 2006/126/CE 

privind permisele de conducere. 

 

 

S  - Respins pe 

14.10.2020 

CD -  IND, JUR, 

APĂR  și TRSP 

pt. raport comun 

 

TDR: 

03.11.2020 

15 

PLx 

574/2017 

 

L 

181/2017 

Proiect de lege pentru aprobarea Strategiei de 

dezvoltare teritorială a României.  
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Aprobarea Strategiei de dezvoltare teritorială a României, 

care reprezintă, conform art.3 din proiect, ”documentul 

programatic pe termen lung prin care sunt stabilite liniile 

directoare de dezvoltare teritorială a României, bazat pe un 

concept strategic, precum și direcțiile de implementare 

pentru o perioadă de timp de 20 de ani, la scară regională, 

interregională, națională, cu integrarea aspectelor 

relevante la nivel transfrontalier și transnațional”. 

S -  Adoptat pe 

06.12.2017 

CD -  Retrimis la 

ADMIN pe data 

de 19.11.2018 

 pt. raport 

suplimentar 

 

TDR: 

10.12.2018 

 

16 

PLx 

716/2018 

 

L 

Proiectul Legii Tineretului.  
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

Reglementarea cadrului juridic necesar 

asigurăriielaborării, implementării și monitorizării politicii 

de tineret, participăriiactive și incluzive a tinerilor la viața 

societății, la domeniile de interes pentru aceștia, precum și 

S  - Adoptat pe 

19.11.2018 

CD - ÎNV 

TDR: 

05.12.2018 



 36 
 

 

 

Nr. 

crt 
Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

443/2018 - Cameră decizională: CD acadrului juridic necesar dezvoltării personale și 

profesionale a tinerilor conform necesităților și aspirațiilor 

acestora. 

 pt. raport  
 

17 

PLx 

387/2020 

 

L 

359/2020 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.374/2013 privind utilizarea sistemelor 

destinate blocării şi întreruperii radiocomunicaţiilor 

în perimetrele unităţilor din subordinea 

Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.   
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.374/2013, în scopul 

extinderii aplicării acestei legi la nivelul tuturor unităţilor 

din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor 

şi la nivelul tuturor spaţiilor unde desfăşoară activităţi 

persoanele private de libertate, precum şi al creării 

posibilităţii achiziţionării şi a altor servicii sau echipamente 

care să contribuie la diminuarea utilizării, de către 

persoanele private de libertate, a serviciilor de comunicaţii 

electronice furnizate prin intermediul undelor radio. 

S -  Adoptat pe 

16.06.2020 

CD -  JUR și 

APĂR 

 pt. raport comun 

TDR: 

30.06.2020 

18 

PLx 

163/2018 

 

L 

498/2017 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.286/2009 privind Codul penal, Legii 

nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, 

precum şi altor acte normative.  
- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind 

Codul Penal, a Legii nr.135/2010 privind Codul de 

Procedură Penală, precum şi a altor acte normative, în 

scopul punerii de acord a dispoziţiilor acestora cu unele 

decizii ale Curţii Constituţionale prin care au fost admise 

excepţii de neconstituţionalitate. 

S -  Adoptat pe 

26.03.2018 

CD -  JUR  

 pt. raport 

 
 

TDR: 

19.04.2018 

19 

PLx 

632/2020 

 

L 

580/2020 

Proiect de lege pentru modificarea și completarea 

Legii nr.302/2004 privind cooperarea judiciară 

internațională în materie penală.  
- Caracter: organic 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.302/2004. Potrivit 

expunerii de motive, intervenţiile legislative au în vedere 

evoluţia legislaţiei în materie adoptate la nivelul Uniunii 

Europene, precum şi unele măsuri pentru îmbunătăţirea 

reglementării actuale, având în vedere cele rezultate din 

aplicarea dispoziţiilor actului normativ de bază.  

S  - Adoptat pe 

14.10.2020 
CD -  JUR  

 pt. raport 

 
 

TDR: 

03.11.2020 
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                                  IIII..  PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGII  AADDOOPPTTAATTEE  //  RREESSPPIINNSSEE  DDEE  CCAAMMEERRAA  DDEEPPUUTTAAŢŢIILLOORR                        
                      

          

Nr. 

crt 
Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

1 

PLx  

549/2020 

 

L 

626/2020 

Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de 

împrumut (Program pe bază de rezultate în 

sectorul sanitar din România) între România şi 

Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi 

Dezvoltare, semnat la New York, la 23 

septembrie 2019, amendat şi actualizat prin 

Scrisoarea de amendament semnată între 

România şi Banca Internaţională pentru 

Reconstrucţie şi Dezvoltare la Bucureşti la 31 

iulie 2020 şi la 26 august 2020.  
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: Senat 

Ratificarea Acordului de împrumut (Program pe baza de 

rezultate în sectorul sanitar din România) între România 

şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi 

Dezvoltare, semnat la New York, la 23 septembrie 2019, 

amendat şi actualizat prin Scrisoarea de amendament 

între România şi Banca Internaţională pentru 

Reconstrucţie şi Dezvoltare la Bucureşti la 31 iulie 2020 

şi la 26 august 2020, urmărindu-se implementarea unor 

măsuri care au ca scop creşterea acoperirii cu servicii 

de asistenţă medicală primară pentru populaţia 

insuficient deservită şi îmbunătăţirea eficienţei 

cheltuielilor în sectorul sanitar. 

CD -  Adoptat pe 

06.10.2020 

S  -  Adoptat pe 

28.12.2020  

 

La promulgare 

din data de 

 04.01.2021 

2 

PLx  

213/2019 

 

L 

483/2019 

Propunere legislativă pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative în domeniul 

serviciilor comunitare de utilităţi publice. 
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: deputați 

- Cameră decizională: Senat 

Modificarea şi completarea mai multor acte normative 

în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice, 

respectiv, Legea serviciilor comunitare de utilităţi 

publice nr.51/2006, Legea serviciului de salubrizare a 

localităţilor nr.101/2006, Legea serviciului de iluminat 

public nr.230/2006 şi Legea nr.211/2011 privind regimul 

deşeurilor. Intervenţiile legislative vizează eliminarea 

inadvertenţelor existente între legea generală şi legile 

speciale care reglementează serviciile comunitare de 

utilităţi publice cu privire la înţelesul noţiunilor de 

gestiune directă şi gestiune delegată. 

CD -  Adoptat pe 

04.09.2020 

S  - ADMIN și MED 

pt. raport comun 

 

TDR: 

24.09.2020 

3 

PLx 

410/2020 

 

L 

280/2020 

Proiect de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.295/2004 privind regimul 

armelor şi al muniţiilor.  
- Cerere de reexaminare a Președintelui României 

- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.295/2004 privind 

regimul armelor şi muniţiilor, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, intervenţiile 

vizând, în principal, instituirea de reglementări de 

natură a asigura transpunerea dispoziţiilor Directivei de 

punere în aplicare (UE) 2019/69, precum şi prevederi 

care să creeze cadrul legal naţional pentru punerea în 

aplicare a Regulamentului delegat UE 2019/686. 

S  - APĂR  
CD -  

Comisia sesizată 

a depus raportul 

– negativ 
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Nr. 

crt 
Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

4 

PLx 

487/2020 

 

L 

640/2020 

 

Proiect de Lege pentru acceptarea 

Amendamentului adoptat la cea de-a cincea 

Conferinţă a Părţilor, la Lillafüred, la 12 

octombrie 2017, la Convenţia-cadru privind 

protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, 

adoptată la Kiev, la 22 mai 2003.  
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: Senat 

 Acceptarea Amendamentului adoptat la cea de-a cincea 

Conferinţă a Părţilor, la Lillafűred, la 12 octombrie 

2017, la Convenţia-cadru privind protecţia şi 

dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, adoptată la Kiev, la 

22 mai 2003.  

 

CD -  Adoptat pe 

13.10.2020 

S  - MED și POL EXT 

pt. raport comun 

 

TDR: 

27.10.2020 

5 

PLx 

548/2020 

 

L 

675/2020 

 

Proiect de Lege pentru ratificarea 

Memorandumului de Înţelegere între Guvernul 

României şi Organizaţia Naţiunilor Unite 

privind contribuţia cu resurse la misiunea 

multidimensională integrată de stabilizare în 

Mali (MINUSMA), semnat la New York, la 30 

martie 2020.  
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: Senat 

Ratificarea Memorandumului de Înţelegere între 

Guvernul României şi Organizaţia Naţiunilor Unite 

privind contribuţia cu resurse la misiunea 

multidimensională integrată de stabilizare în Mali 

(MINUSMA), semnat la New York, la 30 martie 2020. 

 

 

CD -  Adoptat pe 

27.10.2020 

S  - APĂR și POL EXT 

 
 

Comisia sesizată 

a depus raportul 

– favorabil  

 

6 

PLx 

537/2017 

 

L 

217/2017 

Proiect de lege pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative din domeniul 

penal în vederea transpunerii unor directive ale 

Uniunii Europene.  
- Caracter: organic 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea unor acte normative din 

domeniul penal, în scopul transpunerii în legislația 

națională a unor prevederi din cuprinsul Directivei 

2014/42/UE a Parlamentului European și a Consiliului 

din 3 aprilie 2014 privind înghețarea și confiscarea 

instrumentelor și produselor infracțiunilor săvârșite în 

Uniunea Europeană, precum și al Directivei 

2016/343/UE a Parlamentului European și a Consiliului 

din 9 martie 2016 privind consolidarea anumitor aspecte 

ale prezumției de nevinovăție și a dreptului de a fi 

prezent la proces în cadrul procedurilor penale. 

S -  Adoptată pe 

04.12.2017 

CD -  Adoptat pe 

13.10.2020 
 

Legea nr. 

228/2020 

7 

PLx 

338/2019 

 

L 

277/2019 

Proiect de Lege pentru aprobarea plăţii 

cotizaţiei anuale în vederea participării Poliţiei 

Române la Reţeaua Poliţiilor Rutiere din 

Europa - TISPOL, precum şi pentru 

completarea anexei nr.1 la Ordonanţa 

Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea 

Aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea participării 

Poliţiei Române la Reţeaua Poliţiilor Rutiere din Europa 

- TISPOL, precum şi pentru completarea anexei nr.1 la 

Ordonanţa Guvernului nr.41/1994.  

S  - Adoptat pe 

03.07.2019 

CD - Adoptat pe 

13.10.2020 

 

Legea nr. 

240/2020 
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Nr. 

crt 
Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale 

interguvernamentale la care România este 

parte.  
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

8 

PLx 

572/2020 

 

L 

430/2020 

Proiect de Lege privind efectuarea unui test de 

proporţionalitate anterior adoptării unor noi 

reglementări referitoare la profesii.  
- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Reglementarea cadrului legal privind efectuarea unui 

test de proporţionalitate anterior adoptării unor noi 

reglementări referitoare la profesii, din perspectiva 

transpunerii Directivei (UE) 2018/958, a Parlamentului 

European şi a Consiliului din 28 iunie 2018 privind 

efectuarea unui test de proporţionalitate înainte de 

adoptarea unor noi reglementări referitoare la profesii, 

publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 

(JOUE), seria L, nr.173 din 9 iulie 2018, în contextul 

îndeplinirii obligaţiilor ce revin României, ce rezidă din 

calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene. 

 

 

S  - Adoptată pe 

21.09.2020 

CD - Adoptat pe 

20.10.2020 

 
 

Legea nr. 

245/2020 

9 

PLx  

444/2017 

 

L 

28/2018 

Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului 

Economic şi Comercial Cuprinzător (CETA) 

între Canada, pe de o parte, şi Uniunea 

Europeană şi statele sale membre, pe de altă 

parte, semnat la Bruxelles la 30 octombrie 

2016.  
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: Senat 

Stabilirea unor noi oportunități comerciale și de 

investiții între Uniunea Europeană și Canada, în 

principal îmbunătățirea accesului pe piață al bunurilor 

și serviciilor. Acordul urmărește mai multe obiective: de 

a scădea tarifele vamale și de a elimina alte obstacole la 

comerț între UE și Canada, de a menține strandardele 

înalte ale UE în materie de siguranță alimentară, 

drepturile lucrătorilor și protecția mediului, respectarea 

principiilor democratice și transparenței instituționale, 

reprezentând un nou standard pentru viitoarele acorduri 

de comerț la nivel global. 

CD -  Adoptat pe 

20.12.2017 

S  - Adoptat pe 

21.10.2020 

Legea nr. 

259/2020 

10 

PLx 

531/2019 

 

L 

360/2019 

Proiect de Lege pentru aprobarea plăţii 

contribuţiei financiare la Reţeaua europeană de 

prevenire a criminalităţii-EUCPN, de către 

Poliţia Română, precum şi pentru completarea 

anexei nr.2.2 la Ordonanţa Guvernului 

nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor 

la organizaţiile internaţionale 

interguvernamentale la care România este 

parte.  
- Caracter: ordinar 

 Aprobarea plăţii contribuţiei financiare pentru 

participarea Poliţiei Române la proiectul Continuarea 

implementării Strategiei Multianuale a Reţelei europene 

de prevenire a criminalităţii - EUCPN şi a Reţelei 

Informale de Abordare Administrativă - Secretariatul 

EUCPN, reprezentând echivalentul în lei al sumei de 

2.567 euro. Potrivit proiectului, suma se asigură de la 

bugetul de stat, cu încadrarea în bugetul aprobat 

Inspectoratului General al Poliţiei Române. De 

asemenea, se propune completarea anexei nr.2.2 - 

„Cotizaţii la alte organisme internaţionale” din 

Ordonanţa Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea 

 

 

S  - Adoptat pe 

21.10.2019 

CD -  Adoptat pe 

27.10.2020 

 
 

Legea nr. 

263/2020 
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Nr. 

crt 
Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale 

interguvemamentale la care România este parte. 

11 

PLx 

423/2020 

 

L 

301/2020 

Proiect de Lege pentru completarea Legii 

nr.184/2001 privind organizarea şi exercitarea 

profesiei de arhitect.  
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Transpunerea parţială a Directivei 2005/36/CE a 

Parlamentului European şi a Consiliului din 7 

septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor 

profesionale publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene nr. L255/22, în ceea ce priveşte recunoaşterea 

calificării profesionale de arhitect. 

S -  Adoptat pe 

01.07.2020 

CD -  Adoptat pe 

03.11.2020 

Legea 

nr.267/2020 

12 

PLx 

736/2018 

 

L 

606/2018 

Proiect de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.273/2004 privind 

procedura adopţiei, precum şi pentru abrogarea 

art.5 alin.(7) lit.ş) şi cc) din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.11/2014 privind 

adoptarea unor măsuri de reorganizare la 

nivelul administraţiei publice centrale şi pentru 

modificarea şi completarea unor acte 

normative.  
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Revizuirea cadrului normativ în materia adopţiei, prin 

introducerea unor prevederi care să asigure celeritatea 

în dobândirea şi menţinerea statutului de copil 

adoptabil, flexibilizarea procedurii de evaluare a 

adoptatorilor şi a etapei de monitorizare post-adopţie, 

precum şi debirocratizarea unor proceduri, printre care: 

eliminarea din procedură a identificării rudelor de până 

la gradul al IV-lea în cazurile în care planul 

individualizat de protecţie a copilului are ca finalitate 

adopţia; flexibilizarea derulării procedurii de adopţie 

pentru copiii care au împlinit vârsta de 14 ani, precum şi 

a grupurilor de fraţi care nu pot fi separaţi. 

 

 

S  - Adoptată pe 

28.11.2018 

CD -  Adoptat pe 

03.11.2020 

  

 
 

Legea nr. 

268/2020 

13 

PLx 

291/2020 

 

L 

175/2020 

Propunere legislativă privind munca în 

domeniul pescuitului maritim.  
- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: 1 deputat 

- Cameră decizională: CD 

Reglementarea muncii în domeniul pescuitului maritim, 

precum şi instituirea de măsuri pentru asigurarea 

îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă şi de muncă şi 

protejarea sănătăţii şi securităţii pescarilor din acest 

sector de activitate, din perspectiva alinierii la normele 

şi exigenţele europene în domeniu, în vederea 

îndeplinirii obligaţiilor ce revin României, în calitatea sa 

de stat membru al Uniunii Europene. 

S  - Respins pe 

12.05.2020 

CD -  Adoptat pe 

03.11.2020 
 

Legea nr 

270/2020 

14 

PLx 

462/2020 

 

L 

384/2020 

Proiect de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.212/2015 privind 

modalitatea de gestionare a vehiculelor şi a 

vehiculelor scoase din uz.  
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.212/2015, în sensul 

transpunerii prevederilor art.l din Directiva (UE) 

2018/849 a Parlamentului European şi a Consiliului din 

30 mai 2018 de modificare a Directivei 2000/53/CE 

privind vehiculele scoase din uz, a Directivei 

2006/66/CE privind bateriile şi acumulatorii şi deşeurile 

de baterii şi acumulatori şi a Directivei 2012/19/UE 

privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, 

publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria 

 

 

S  - Adoptată pe 

27.07.2020 

CD -  Adoptat pe 

03.11.2020 

 

Legea nr. 

272/2020 
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Nr. 

crt 
Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

L, nr.150 din 14 iunie 2018. 

15 

PLx 

404/2019 

 

L 

279/2019 

Proiect de lege privind modificarea Legii 

nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi 

sancţionarea faptelor de corupţie şi pentru 

dispunerea altor măsuri de transpunere a 

Directivei (UE) 2017/1371 a Parlamentului 

European şi a Consiliului din 5 iulie 2017 

privind combaterea fraudelor îndreptate 

împotriva intereselor financiare ale Uniunii 

prin mijloace de drept penal.  
- Caracter: organic 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Modificarea Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, 

descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie şi 

pentru dispunerea altor măsuri de transpunere a 

Directivei (UE) 2017/1371 a Parlamentului European şi 

a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea 

fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale 

Uniunii prin mijloace de drept penal. 

 

 

S  - Adoptată pe 

23.09.2019 

CD -  Adoptat pe 

17.11.2020 

  

 
 

Legea nr. 

283/2020 

16 

PLx 

472/2019 

 

L 

327/2019 

Proiect de lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.135/2010 privind Codul 

de procedură penală.  
- Caracter: organic 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 privind 

Codul de procedură penală, cu modificările și 

completările ulterioare, în vederea transpunerii în 

legislația națională a unor prevederi din Directiva (UE) 

2016/800 a Parlamentului European și a Consiliului din 

11 mai 2016 privind garanțiile procedurale pentru copii 

care sunt persoane suspectate sau acuzate în cadrul 

procedurilor penale. 

 

 

S  - Adoptat  pe 

14.10.2019 

CD -  Adoptat pe 

17.11.2020 

 

 
 

Legea nr. 

284/2020 
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LEGENDA  

Abrevieri Comisii: 
1. Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare ECON 

2. Comisia pentru buget, finanţe şi bănci BUG                                                                                                 

3. Comisia pentru industrii şi servicii IND 

4. Comisia pentru transporturi și infrastructură  TRSP 

5. Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice AGRI            

6. Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale DROM 

7. Comisia pentru administraţie publică și  amenajarea teritoriului  ADMIN 

8. Comisia pentru mediu și echilibru ecologic MED 

9. Comisia pentru muncă şi protecţie socială MUN 

10. Comisia pentru sănătate şi familie SAN 

11. Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport INV 

12. Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă CULT 

13. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi JUR 

14. Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 

15. Comisia pentru politică externă 

APAR 

POL EXT 

16. Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor INFOCOM 

17. Comisia pentru egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi EGAL 

18. Comisia pentru afaceri europene 

19. Comisia pentru comunitățile de români din afara granițelor țării 

 

CAE 

CROMANII 

 

Alte abrevieri: 

S - Senat 

CD - Camera Deputaţilor 

TDR - Termen depunere raport 

TAC - Termen aprobare tacită 

SG - Secretar General 

OZ  -  Ordinea zilei 

BP - Biroul permanent 

R - Raport 

Rs - Raport suplimentar 
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CONSULTARE PUBLICĂ LA CAMERA DEPUTAŢILOR 

în a doua sesiune ordinară a anului 2020  

(septembrie - decembrie) 

 

 
 În a doua sesiune parlamentară a anului 2020 au fost înregistrate 40 propuneri legislative 

pentru care Camera Deputaţilor a fost primă Cameră sesizată. Pentru 4 dintre acestea au fost 

formulate 5 propuneri şi sugestii care au fost validate. 

 

 
   

PROPUNERILE LEGISLATIVE 
pentru care au fost formulate propuneri şi sugestii 

în a doua sesiune ordinară a anului 2020 

 

Nr. 

crt. 
Titlul propunerii legislative Număr/data înreg. 

Nr. propuneri/ 

sugestii primite 

Nr. propuneri/ 

sugestii validate 

1  
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 

Pl-x 677/23.11.2020 
0 0 

2  
Propunere legislativă privind protecţia, siguranţa şi 

securitatea în unităţile de învăţământ preuniversitar 

Pl-x 678/23.11.2020 
0 0 

3  

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă nr.33/2007 privind organizarea şi 

funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în 

Domeniul Energiei 

Pl-x 674/09.11.2020 

0 0 

4  

Propunere legislativă privind modificarea şi completarea 

Legii nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii 

Constituţionale 

Pl-x 675/16.11.2020 

1 1 

5  

Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.304/2004 

privind organizarea judiciară şi a Legii nr.134/2010 privind 

Codul de procedură civilă 

Pl-x 676/16.11.2020 

0 0 

6  
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 

Pl-x 664/26.10.2020 
0 0 

7  
Propunere legislativă pentru compleatera art.12 din Legea 

nr.1/2011 a educaţiei naţionale 

Pl-x 665/26.10.2020 
0 0 

8  
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 

Pl-x 672/09.11.2020 
0 0 

9  

Propunere legislativă privind modificarea şi completarea 

Legii nr.73/1993 pentru înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Consiliului Legislativ 

Pl-x 662/26.10.2020 

0 0 

10  

Propunere legislativă pentru abrogarea art.210 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul administrativ 

Pl-x 663/26.10.2020 

0 0 

11  
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii educaţiei naţionale 1/2011 

Pl-x 630/20.10.2020 
0 0 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=19023
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http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=19019
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=19020
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=18994
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=19003
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http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=18982
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12  

Propunere legislativă privind comasarea prin absorbţie a 

Institutului Român pentru Drepturile Omului de către 

Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării 

Pl-x 568/30.09.2020 

0 0 

13  

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.356 din 11 iulie 2003 privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român 

Pl-x 569/30.09.2020 

0 0 

14  

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei nr.55 din 16 august 2002 privind regimul juridic 

al sancţiunilor prestării unei activităţi în folosul comunităţii 

şi închisorii contravenţionale, precum şi pentru completarea 

art.241 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57 din 3 

iulie 2019 privind Codul administrativ 

Pl-x 570/30.09.2020 

0 0 

15  
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.550/2004 

privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române 

Pl-x 571/30.09.2020 
0 0 

16  

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.93/2012 privind 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de 

Supraveghere Financiară 

Pl-x 619/12.10.2020 

0 0 

17  

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, în vederea punerii în operă a voinţei 

suverane a poporului român, exprimată la referendumul 

organizat în data de 26 mai 2019 şi a modificării tipurilor de 

acte adoptate de Guvern în acord cu deciziile Curţii 

Constituţionale 

Pl-x 550/14.09.2020 

0 0 

18  
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.17/2007 

privind educaţia tinerilor capabili de performanţă înaltă 

Pl-x 435/27.07.2020 
0 0 

19  

Propunere legislativă privind modificarea şi completarea 

Legii nr.303/2004, republicată, privind statutul judecătorilor 

şi procurorilor, cu modificările şi completările ulterioare 

Pl-x 436/27.07.2020 

0 0 

20  
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 

Pl-x 437/27.07.2020 
0 0 

21  
Propunere legislativă pentru îngrijirea şi educarea timpurie a 

copiilor din familiile active 

Pl-x 459/17.08.2020 
0 0 

22  
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.51/1991 privind securitatea naţională a României 

Pl-x 460/17.08.2020 
0 0 

23  

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.134/2019 privind reorganizarea Agenţiei Naţionale 

a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din 

România, precum şi pentru modificarea unor acte normative 

Pl-x 493/08.09.2020 

0 0 

24  
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 

Pl-x 494/08.09.2020 
0 0 

25  
Propunere legislativă pentru completarea art.90 alin.(1) din 

Legea audiovizualului nr.504/2002 

Pl-x 397/24.06.2020 
0 0 

26  
Propunere legislativă privind completarea Ordonanţei de 

Urgenţă nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ 

Pl-x 402/29.06.2020 
0 0 

27  
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 

Pl-x 399/29.06.2020 
1 1 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=18914
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http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=18865
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=18866
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=18699
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http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=18726
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28  
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative în domeniul educaţiei 

Pl-x 398/29.06.2020 
1 1 

29  
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 

Pl-x 400/29.06.2020 
0 0 

30  

Propunere legislativă pentru modificarea art.1 din Legea 

nr.176/2010, privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi 

demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.144/2017 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi 

pentru modificarea şi completarea altor acte normative 

Pl-x 421/07.07.2020 

0 0 

31  

Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.500/2002 

privind finanţele publice şi a Legii nr.94/1992 privind 

organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată 

Pl-x 422/07.07.2020 

0 0 

32  

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.22/2009 privind 

înfiinţarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în 

Comunicaţii 

Pl-x 485/20.08.2020 

0 0 

33  

Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.136/2020 

privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice 

în situaţii de risc epidemiologic şi biologic 

Pl-x 457/17.08.2020 

0 0 

34  

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.22/2009 privind 

înfiinţarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în 

Comunicaţii 

Pl-x 458/17.08.2020 

0 0 

35  

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii educaţiei naţionale nr.1 din 5 ianuarie 2011, publicată 

în Monitorul Oficial nr.18 din 10 ianuarie 2011 cu 

completările şi modificările ulterioare 

Pl-x 434/27.07.2020 

0 0 

36  

Propunere legislativă pentru completarea anexei nr.1 din 

Legea nr.92/1996 privind organizarea şi funcţionarea 

Serviciului de Telecomunicaţii Speciale 

Pl-x 419/07.07.2020 

0 0 

37  

Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.8/2016 

privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia 

privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi 

Pl-x 420/07.07.2020 

0 0 

38  

Propunere legislativă pentru completarea anexei nr.2 la 

Legea nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea 

funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de 

Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea 

altor acte normative 

Pl-x 375/17.06.2020 

0 0 

39  

Propunere legislativă privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului naţional pentru problemele rezerviştilor şi 

veteranilor din sistemul naţional de apărare, ordine publică 

şi securitate naţională 

Pl-x 376/17.06.2020 

2 2 

40  
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii educaţiei naţionale 1/2011 

Pl-x 377/24.06.2020 
0 0 

TOTAL 5 5 
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VIII. ACTIVITATEA COMISIILOR CAMEREI DEPUTAŢILOR  

în a doua sesiune ordinară a anului 2020  

(septembrie - decembrie) 

 
 

În a doua sesiune parlamentară ordinară a anului 2020 au funcţionat 21 comisii permanente 

ale Camerei Deputaților, 6 comisii permanente comune ale Camerei Deputaților și Senatului, 

precum și 5 comisii speciale și 7 comisii de anchetă.  

 

În sesiunea parlamentară septembrie – decembrie 2020, comisiile permanente ale Camerei 

Deputaţilor şi comisiile permanente comune ale celor două Camere ale Parlamentului s-au întrunit 

în 1153 şedinţe, iar activitatea lor s-a concretizat în 271 rapoarte şi 472 avize. 

Cu prilejul examinării proiectelor de legi şi a propunerilor legislative la comisiile 

parlamentare, au fost depuse 4216 amendamente, din care 3931 admise şi 285 respinse. 

În Anexa A şi Anexa B sunt prezentate, pe comisii şi pe iniţiatori, amendamentele depuse la 

comisiile sesizate în fond, în a doua sesiune parlamentară ordinară a anului 2020. 

În Anexa C, este prezentat bilanţul sintetic al activităţii comisiilor permanente ale Camerei 

Deputaţilor şi comisiilor permanente comune cu Senatul în sesiunea parlamentară septembrie – 

decembrie 2020. 

 

Activitatea de control parlamentar se exercită la nivelul comisiilor prin diverse modalităţi: 

audieri şi întrebări adresate membrilor Guvernului, primirea de rapoarte de activitate şi strategii ale 

ministerelor, rapoarte de activitate ale unor instituţii aflate sub control parlamentar, anchete 

parlamentare, numiri în unele funcţii publice, primiri şi soluţionări de memorii, petiţii şi scrisori etc. 

Și în această sesiune parlamentară, s-a acordat o atenţie  deosebită examinării şi interpretării 

dispoziţiilor Regulamentului Camerei Deputaţilor, din punct de vedere al eficienţei activității 

parlamentare.  

Astfel, Comisia pentru Regulament a analizat și dezbătut proiectul de Hotărâre privind 

modificarea Regulamentului Camerei Deputaţilor, cu privire la posibilitatea de a adresa întrebări 

scrise membrilor Guvernului sau celorlați conducători ai administrației publice și în perioada în care 

Camera Deputaților nu se află în sesiune.  

De asemenea, proiectul de modificare a Regulamentului a avut în vedere și modalitatea de 

calculare a termenelor privind proiectele de lege sau alte documente care se referă la Guvern sau la 

alte instituții sau autorități publice, pentru a se asigura o continuitate și în afara sesiunilor ordinare. 

De asemenea, o atenție deosebită a fost acordată Deciziilor Curții Constituționale, aspectelor 

din jurisprudența Curții Constituționale, în ceea ce priveşte procedurile regulamentare. Astfel, 

membrii Comisiei au examinat în Deciziile Curții Constituționale reglementări ce vizează 

respectarea principiului bicameralismului consacrat în art.75 din Constituția României. 

 

Comisiile de specialitate din cele două Camere ale Parlamentului au primit pentru analiză și 

dezbatere raportul Curţii de Conturi privind gestionarea resurselor publice în perioada stării de 

urgenţă, raportul special privind protejarea zonelor forestiere ale României, transmis de Avocatul 

Poporului, raportul de activitate pe anul 2019 al Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării 

Datelor cu Caracter Personal și raportul privind respectarea drepturilor omului şi măsurile 

excepţionale dispuse în perioada stării de urgenţă şi a stării de alertă (16 martie - 10 septembrie 

2020), înaintat de Avocatul Poporului.  
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A fost depus de către Comisiile juridice din Camera Deputaţilor şi Senat raportul comun 

privind proiectul de Hotărâre a Birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului privind 

aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Electorale Permanente.  

 

Comisiile permanente au rezolvat, pe parcursul sesiunii parlamentare septembrie – 

decembrie 2020, 1628 petiţii, scrisori şi memorii adresate Camerei Deputaţilor de către 

reprezentanţi ai societăţii civile (organizaţii neguvernamentale, asociaţii profesionale, sindicate etc.), 

persoane fizice sau juridice, cu privire la modul de aplicare a unor legi sau pentru revendicarea unor 

drepturi cuvenite şi nesoluţionate de către instituţiile publice competente.  

 

Pe lângă activitatea legislativă evidenţiată în anexele A, B şi C şi cea de control parlamentar, 

activitatea unor comisii parlamentare s-a concretizat şi în alte acţiuni, astfel: 

Comisia pentru politică externă: 

Pe parcursul celei de-a doua sesiuni parlamentare a acestui an, doamna Biro Rozalia – 

Ibolya, președintele Comisiei pentru politică externă a Camerei Deputaților, a participat la 

întrevederea organizată cu E.S. Dl. Manuel Larotcha Parada, ambasadorul Regatului Spaniei la 

București și E.S. Dna. Jyang Yu, ambasadorul Republicii Populare Chineze la București.  

Au fost audiate următoarele persoane în vederea ocupării funcţiei de ambasador extraordinar 

şi plenipotenţiar al României în străinătate: Ștefan-Alexandru Tinca – Republica Turcia, Radu-

Cătălin Mardare - Republica Libaneză, Silvia Davidoiu - Republica Serbia, Gabriel-Cătălin 

Şopandă – Ungaria, Dan Petre - Republica Argentina, Republica Paraguay, Radu-Gabriel Safta - 

Australia, Noua Zeelandă, Republica Kiribati, Republica Fiji, Insulele Solomon, Republica 

Vanuatu, Statul Independent Samoa, Tuvalu, Republica Nauru, Marius-Gabriel Lazurca - Statele 

Unite Mexicane, Republica Nicaragua, Republica El Salvador, Republica Costa Rica, Republica 

Guatemala, Republica Honduras, Nicolae Năstase - Republica Senegal, Republica Guineea, 

Republica Mali, Republica Coasta de Fildeș, Republica Capului Verde, Burkina Faso, Republica 

Gambia, Republica Guineea Bissau, Miculescu Simona Mirela – Paris-UNESCO, Barta 

Antoaneta Maria - Republica Cehă, Romila Cristina - Republica Socialistă Vietnam, Regatul 

Cambodgia, Ligor Maria – Republica Finlanda, Ion Radu Camelia - Republica Peru, Statul 

Plurinațional al Boliviei, Republica Ecuador, Voicu Ana - Republica Orientală a Uruguayului, Fătu 

Lucian - Regatul Țărilor de Jos (Olanda), Ardeleanu Matei Viorel – Muntenegru, Ciobanu Maria 

– Regatul Maroc, Republica Islamică Mauritania, Axinte Adela Monica - Republica Macedonia de 

Nord, Grecu Mirela Carmen - Republica Islamică Iran, Păcurețu Anton – Bosnia și Herțegovina, 

Ciobanu Daniel Cristian - Republica Uzbekistan, Șerban Octavian - Republica Albania. 

În ceea ce priveşte dialogul bilateral cu comisiile similare ale parlamentelor altor state şi ale 

organismelor parlamentare internaţionale, Comisia pentru politică externă a avut o serie de acţiuni 

din care menționăm: conferința “Cât de pregătită este România pentru dezvolatrea durabilă -

Lansarea rapoartelor OCDE”, conferința WPL - ASU Session “21st Century Strategy: More 

Women is Good for Business”, conferința OECD Global Parliamentary Network Meeting, 

conferința EPP, Working Group 4 – Economic Policy and Digital Europe, Working Group 2 – 

Foreign Policy, Seminarul Leadership Transatlantic organizat de Aspen Institute și Socrate 

Programme, conferința Protection of Minorities and Ethic Groups, Reykjavík Global Forum, 

seminarul Un exemplu demn de urmat: Politicile de creștere verde ale Uniunii Europene, 

organizat de Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă și FMI, conferința Perspective asupra 

viitorului relațiilor UE-SUA, organizată de Reprezentanța Comisiei Europene în România. 
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Comisia pentru afaceri europene a examinat pe fond şi a adoptat  proiecte de opinie pentru 

13 acte normative europene. 

 

Membrii comisiei au participat la acţiuni la nivelul Uniunii Europene şi statelor membre 

dintre care menționăm: conferința on-line ”Finanțarea IMM-urilor în timpul crizei COVID”, 

organizată de Curs DeGuvernare.ro, participarea domnului deputat Angel Tîlvăr, președintele 

Comisiei, la cea de-a LXIV Reuniune a președinților comisiilor pentru afaceri europene din 

parlamentele naționale ale UE – COSAC, Berlin (videoconferință), video-conferința cu 

președinții comisiilor pentru afaceri europene din parlamentele naționale, împreună cu comisarii 

europeni Vera Jourova și Didier Reyndes și cea de-a LXIV-a reuniune plenară a Organismelor 

parlamentare specializate în afaceri europene ale Uniunii din parlamentele Uniunii Europene 

- COSAC Berlin (video-conferință). 

 

În sesiunea parlamentară septembrie – decembrie 2020 au funcționat 4 comisii speciale 

comune ale Camerei Deputaților și Senatului, o comisie specială a Camerei Deputaților și 7 

comisii de anchetă: 4 comune cu Senatul și 3 ale Camerei Deputaților, astfel: 

 

1. Comisia specială comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru celebrarea 

Centenarului Marii Uniri şi a Războiului pentru Întregirea Neamului a fost înființată prin Hotărârea 

Parlamentului nr. 45  din 28 iunie 2017.  

Comisia este formată din 15 membri.  

Comisia asigură dimensiunea parlamentară a organizării evenimentelor prilejuite de 

celebrarea Centenarului Marii Uniri şi a Războiului pentru Întregirea Neamului. 

Comisia va funcționa până la sfârșitul legislaturii 2016-2020. 

 

2. Comisia specială comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind analizarea şi 

actualizarea cadrului normativ cu incidenţă în domeniul securităţii naţionale a fost înființată prin 

Hotărârea Parlamentului nr.  19 din 18 aprilie 2018. 

Comisia este formată din 15 membri și are un birou format din președinte, un vicepreședinte 

și un secretar. 

Termenul de depunere a raportului final al comisiei este de 6 luni de la data constituirii 

comisiei. În ședință comună a Birourilor permanente ale Camerei Deputaților și Senatului din data 

de 29 octombrie 2018 s-a aprobat prelungirea termenului până la data de 18 martie 2019. 

 

3. Comisia specială comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru controlul execuției 

bugetelor anuale ale Curții de Conturi a fost înființată prin Hotărârea Parlamentului nr. 32 din 07 

aprilie 2018. 

Comisia este formată din 15 membri desemnați de grupurile parlamentare din Camera 

Deputaților și Senat, potrivit configurației politice din Parlamentul României. 

Comisia va funcționa până la sfârșitul legislaturii parlamentare 2016-2020.  

 

4. Comisia specială comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru eleborarea, 

modificarea şi completarea propunerilor legislative în materie electorală a fost înființată prin 

Hotărârea Parlamentului nr. 12 din 18 iunie 2019. 

Comisia este formată din 23 membri desemnați de grupurile parlamentare din Camera 

Deputaților și Senat, potrivit configurației politice a Parlamentului României. 

Comisia va funcționa pe o perioadă de 6 luni de la data înființării, cu posibilitatea prelungirii 

termenului de către Birourile permanente reunite, la cererea motivată a președintelui comisiei.  
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5. Comisia specială a Camerei Deputaţilor pentru elaborarea, modificarea şi completarea 

propunerilor legislative în materia sportului organizat în România a fost înființată prin Hotărârea 

Camerei Deputaților nr. 18 din 20 mai 2020. 

 

Comisia este formată din 15 membri desemnați de grupurile parlamentare din Camera 

Deputaților, potrivit configurației politice a Camerei Deputaților. 

 

Comisia va funcționa pe o perioadă de 6 luni de la data constituirii, cu posibilitatea 

prelungirii termenului de către Biroul permanent al Camerei Deputaților, la cererea motivată a 

președintelui Comisiei. 

 

 6. Comisia parlamentară de anchetă pentru investigarea eventualelor nereguli și fraude 

semnalate în spațiul public cu ocazia deplasării muncitorilor sezonieri români la cules de sparanghel 

a fost înființată prin Hotărârea Parlamentului nr. 23 din 30 iunie 2020. 

 Comisia este formată din 15 membri desemnați de grupurile parlamentare din Camera 

Deputaților și Senat, potrivit configurației politice a Parlamentului României. 

 Constantările, concluziile și propunerile Comisiei de anchetă vor face obiectul unui raport 

final care va fi depus la Birourile permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului în termen 

de 30 de zile de la data constituirii Comisiei parlamentare de anchetă. Termenul de depunere al 

raportului a fost prelungit de Birourile permanente reunite, la cererea motivată a președintelui de 

comisie, până la data de 30 octombrie 2020. 

 

 7. Comisia parlamentară de anchetă privind achizițiile și gestionarea stării de urgență a fost 

înființată prin Hotărârea Parlamentului nr. 24 din 30 iunie 2020. 

 Comisia este formată din 21 membri desemnați de grupurile parlamentare din Camera 

Deputaților și Senat, potrivit configurației politice a Parlamentului României. 

 Constatările, concluziile și propunerile Comisiei de anchetă vor face obiectul unui raport 

final, care va fi depus la Birourile permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului în termen 

de 90 de zile de la data constituirii Comisiei de anchetă. Termenul de depunere al raportului a fost 

prelungit cu 60 de zile în ședința Birourile permanente reunite din data de 12 octombrie 2020, la 

cererea motivată a președintelui comisiei. 

 

8. Comisia parlamentară de anchetă a Camerei Deputaților și Senatului pentru verificarea 

posibilei implicări a Serviciului de Protecție și Pază în activitatea unor partide politice și în 

activitatea unor lideri ai acestor partide a fost înființată prin Hotărârea Parlamentului nr. 31 din 4 

iulie 2018. 

Comisia este formată din 15 membri desemnați de grupurile parlamentare din Camera 

Deputaților și Senat, potrivit configurației politice din Parlamentul României.  

Termenul pentru depunerea raportului final a fost stabilit la 180 de zile de la data constituirii 

comisiei parlamentare de anchetă. Pe data de 14 decembrie 2018, Birourile permanente reunite au 

aprobat prelungirea perioadei de funcționare a comisiei cu 90 zile, iar pe data de 15 aprilie 2019, s-a 

aprobat prelungirea cu încă 60 de zile a termenului pentru depunerea raportului final. 

 

9. Comisia parlamentară de anchetă pentru investigarea eventualelor nereguli şi fraude 

semnalate în spaţiul public cu ocazia derulării procesului electoral la alegerile din 26 mai 2019 a 

fost înființată prin Hotărârea Parlamentului nr. 15 din 26 iunie 2019. 

Comisia este formată din 23 membri desemnați de grupurile parlamentare, potrivit 

configurației politice a Parlamentului.  

Termenul pentru depunerea raportului final a fost stabilit la 90 de zile de la data constituirii 

comisiei. Pe data de 24 septembrie 2019, Birourile permanente reunite au aprobat prelungirea 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idl=1&idc=234
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idl=1&idc=234
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perioadei de funcționare a comisiei cu 30 zile, pe data de 12 noiembrie 2019, s-a aprobat prelungirea 

cu incă 30 de zile, iar pe data de 4 decembrie 2019, s-a aprobat prelungirea cu încă 60 de zile a 

termenului pentru depunerea raportului final. 

 

10. Comisia de anchetă privind activitatea SC Compania Naţională de Transporturi Aeriene 

Române TAROM SA în perioada 2007-2018 a fost înființată prin Hotărârea Camerei Deputaților nr. 

14 din 20 martie 2019. 

 

Comisia este formată din 9 membri desemnați de grupurile parlamentare, potrivit 

configurației politice a Camerei Deputaților.  

Termenul pentru depunerea raportului final a fost stabilit la 90 de zile de la data constituirii 

comisiei. 

 

11. Comisia parlamentară de anchetă a Camerei Deputaţilor privind modalitatea de încheiere 

a unor contracte de colaborare cu terţe persoane şi a modului de angajare şi efectuarea a cheltuielilor 

din bani publici în executarea contractelor de colaborare la Societatea Română de Televiziune a fost 

înființată prin Hotărârea Camerei Deputaților nr. 5 din 20 februarie 2019. 

Comisia este formată din 11 membri desemnați de grupurile parlamentare, potrivit 

configurației politice a Camerei Deputaților.  

Termenul pentru depunerea raportului final a fost stabilit la 60 de zile de la data constituirii 

comisiei.  

 

12. Comisia parlamentară de anchetă privind situaţia cazurilor copiilor dispăruţi a fost 

înființată prin Hotărârea Camerei Deputaților nr. 65/2019 din 10 martie 2020. 

Comisia este formată din 11 membri desemnați de grupurile parlamentare, potrivit 

configurației politice a Camerei Deputaților. 

Comisia și-a încetat activitatea, iar constatările, concluziile și propunerile Comisiei de 

anchetă au făcut obiectul unui raport final care a fost depus la Biroul permanent al Camerei 

Deputaților în data de 23 noiembrie 2020 și a fost dezbătut în ședința Camerei Deputaților din data 

de 24 noiembrie 2020. 
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ANEXA  A 

 

 

AMENDAMENTE DEPUSE LA COMISIILE CAMEREI DEPUTAŢILOR 

PENTRU INIŢIATIVELE LEGISLATIVE EXAMINATE 

în a doua sesiune ordinară a anului 2020  

(septembrie - decembrie) 

 
 

 

 

Nr. 

crt. 
Denumirea comisiei 

Total 

amendamente,    

din care 

Admise Respinse 

1. 
Comisia economică 33 28 5 

2. 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  795 745 50 

3. 
Comisia pentru industrii şi servicii  213 200 13 

4. 
Comisia pentru transporturi şi infrastructură 83 81 2 

5. Comisia pentru agricultură, silvicultură, 

 industrie alimentară şi servicii specifice  
485 476 9 

6. Comisia pentru administraţie publică, 

amenajarea teritoriului  
232 201 31 

7. 
Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic 250 202 48 

8. 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială  860 818 42 

9. 
Comisia pentru sănătate şi familie 131 130 1 

10. Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi 

sport  
33 33 0 

11. Comisia pentru cultură, arte, mijloace de 

informare în masă  
11 9 2 
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12. 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  981 899 82 

13. Comisia pentru apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională 
100 100 0 

14. 
Comisia pentru politică externă 4 4 0 

15. Comisia pt. tehnologia informaţiei şi 

comunicaţiilor 
5 5 0 

TOTAL: 4216 3931 285 
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ANEXA B 

 

 

AMENDAMENTE DEPUSE PENTRU INIŢIATIVELE 

 LEGISLATIVE DEZBĂTUTE LA COMISIILE PERMANENTE, 

ÎN FUNCŢIE DE INIŢIATORI 

în a doua sesiune ordinară a anului 2020  

(septembrie - decembrie) 
 

 

 

 

Nr. 

crt. Iniţiatorul amendamentelor 

Total 

amendamente, 

din care 

Admise Respinse 

1. Grup parlamentar al PSD 207 187 20 

2. Grup parlamentar al  PNL 203 175 28 

3. Grup parlamentar al USR 105 85 20 

4. Grup parlamentar al PRO Europa   57 45 12 

5. Grup parlamentar al UDMR 48 38 10 

6. Grup parlamentar al Minorităţilor 

naţionale 

16 12 4 

7. Grup parlamentar al  PMP 24 18 6 

8. COMISII PERMANENTE 3556 3371 185 

TOTAL 
 

4216 

 

3931 

 

285 
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ANEXA C 

 

 

BILANŢUL ACTIVITĂŢII COMISIILOR PERMANENTE 

în a doua sesiune ordinară a anului 2020 

(septembrie - decembrie) 

 

 

 
 

Nr.  

crt. 
Denumirea comisiei 

Număr 

şedinţe 

Număr 

iniţiative 

avute în 

dezbatere 

pe fond 

Număr 

rapoarte 

depuse 

Număr  

avize 

depuse 

Scrisori, 

memorii 

rezolvate 

Audieri/

Audiențe 

1 Comisia pt. pol. economică 63 27 5 8 5 0 

2 Comisia pt. buget 61 213 53 14 39 0 

3 Comisia pt. industrii 59 149 23 12 41 0 

4 Comisia pt. transporturi 58 84 5 13 4 0 

5 Comisia pt. agricultură 59 85 26 14 15 0 

6 Comisia pt. drepturile omului 61 9 6 141 21 0 

7 Comisia pt. admin. publică 16 138 33 28 36 0 

8 Comisia pt. mediu 58 72 15 13 43 0 

9 Comisia pt. muncă 67 208 70 53 123 43 

10 Comisia pt. sănătate 58 97 24 41 65 0 

11 Comisia pt. învăţământ 60 60 16 17 56 71 

12 Comisia pt. cultură 59 53 4 1 4 1 

13 Comisia juridică 63 428 60 10 54 4 

14 Comisia pt. apărare 57 77 18 15 5 0 

15 Comisia pt. politică externă 59 5 2 8 0 22 

16 Comisia pt. cercet. abuzurilor 62 desfăşoară activităţi specifice 128 0 

17 Comisia pt. regulament 0 desfăşoară activităţi specifice 

18 Comisia pt. tehn. informaţiei 28 19 5 17 2 0 

19 Comisia pt. egalitatea de şanse 16 3 1 57 2 0 

20 
Comisia pt. români din afara 

graniţelor ţării 
58 3 0 4 7 21 

21 Comisia pt. afaceri europene 59 0 0 1 0 1 

22 Comisia pt. controlul SRI 57 
desfăşoară activităţi 

specifice 
1 90 2 

23 Comisia pt. control SIE 3 
desfăşoară activităţi 

specifice 
0 15 1 

24 
Comisia revoluţionarilor din 

Decembrie 1989 
2 

desfăşoară activităţi 

specifice 1 870 0 
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25 

Comisia pt. integrarea europeană 

dintre Parlamentul României şi 

Parlamentul Republicii Moldova 

0 desfăşoară activităţi specifice 

26 
Comisia comună privind statutul 

deputaţilor şi  al senatorilor 
1 4 0 0 3 0 

27 
Comisia pentru relaţia cu 

UNESCO 
9 0 0 3 0 0 

TOTAL 1153 916* 271* 472 1628 166 

                                                 
     *La însumare s-a ţinut cont de iniţiativele cu raport comun al mai multor comisii sesizate în fond. 
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IX. MODIFICĂRI ÎN COMPONENŢA COMISIILOR PERMANENTE 

în a doua sesiune ordinară a anului 2020 

(septembrie - decembrie) 
 

 

 

 

 

1. COMISIA PENTRU POLITICĂ ECONOMICĂ, REFORMĂ ȘI PRIVATIZARE 

 

1. Barb Radu PSD devine membru din: 03.11.2020 

2. Botez  Mihai-Cătălin USR demisia din: 18.12.2020 

3. Nistor Laurențiu PSD demisia din: 27.10.2020 

 

2. COMISIA PENTRU BUGET, FINANȚE ȘI BĂNCI 

 

1. Budăi Marius-Constantin PSD demisia din: 19.12.2020 

2. Chichirău Cosette-Paula USR demisia din: 18.12.2020 

3. Jivan Luminița-Maria Neafiliat părăseşte comisia din: 08.09.2020 

4. Lazăr Sorin PSD înlocuit din funcţia de 

președinte din: 

demisia din: 

12.10.2020 

 

20.10.2020 

5. Năsui Claudiu-Iulius-Gavril USR demisia din: 18.12.2020 

6. Pricop Karmencita PSD devine membru din: 03.11.2020 

7. Tîlvăr Angel PSD devine membru din: 08.09.2020 

8. Vișan George-Gabriel PSD devine președinte din: 12.10.2020 

 

3. COMISIA PENTRU INDUSTRII ȘI SERVICII 

 

1. Bica Dănuț PNL devine vicepreședinte din: 07.09.2020 

2. Bumb Sorin-Ioan PNL înlocuit din funcția de 

vicepreședinte din: 

devine președinte din: 

02.09.2020 

 

02.09.2020 

3. Cernat Silviu-Nicolae USR devine membru din: 

demisia din: 

03.11.2020 

18.12.2020 

4. Iancu Iulian PSD înlocuit din funcția de 

președinte din: 

02.09.2020 

5. Mînzatu Roxana PSD demisia din: 19.12.2020 

6. Prună Cristina-Mădălina USR demisia din: 18.12.2020 

 

 

 



 61 
 

 

 

4. COMISIA PENTRU TRANSPORTURI ȘI INFRASTRUCTURĂ 

 

1. Bodea Marius Neafiliat înlocuit din funcția de 

președinte din: 

demisia din: 

09.06.2020 

 

18.12.2020 

2. Drulă Cătălin USR demisia din: 18.12.2020 

3. Ghilea Găvrilă PNL devine membru din: 

devine președinte din: 

03.06.2020 

09.06.2020 

4. Moșteanu Liviu-Ionuț USR demisia din: 18.12.2020 

 

 

5. COMISIA PENTRU AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, INDUSTRIE 

ALIMENTARĂ ȘI SERVICII SPECIFICE 

 

1. Rădulescu Gabriel PMP devine membru din: 

demisia din: 

14.09.2020 

23.11.2020 

2. Steriu Valeriu-Andrei PSD demisia din: 30.08.2020 

     

 

6. COMISIA PENTRU DREPTURILE OMULUI, CULTE ȘI PROBLEMELE 

MINORITĂȚILOR  NAȚIONALE  

 

1. Jivan Luminița-Maria Neafiliat devine membru din: 08.09.2020 

2. Muraru Iulian-Alexandru PNL devine membru din: 03.11.2020 

3. Sfărăilă Dan Mihai USR devine membru din: 

devine secretar din: 

demisia din: 

24.11.2020 

14.12.2020 

18.12.2020 

4. Vlad Sergiu Cosmin USR demisia din: 

înlocuit din funcția de 

secretar din: 

02.11.2020 

02.11.2020 

 

7. COMISIA PENTRU ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ ȘI AMENAJAREA 

TERITORIULUI 

 

1. Benga Tudor-Vlad USR demisia din: 18.12.2020 

2. Bucura-Oprescu Simona PSD înlocuit din funcția de 

secretar din: 

devine vicepreședinte din: 

20.10.2020 

 

20.10.2020 

3. Călin Ion PSD demisia din: 

înlocuit din funcția de 

vicepreședinte  din: 

15.10.2020 

15.10.2020 

4. Ciurea Alexandru USR devine membru din: 

demisia din: 

03.11.2020 

18.12.2020 

5. Dan Nicușor Daniel USR demisia din: 19.10.2020 
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6. Korodi Attila UDMR demisia din: 27.10.2020 

7. Mușoiu Ștefan PSD demisia din: 19.12.2020 

8. Nicolae Andrei PSD devine secretar din: 20.10.2020 

9. Radu Marin Traian PSD devine membru din: 03.11.2020 

10. Suciu Vasile-Daniel PSD demisia din: 19.12.2020 

11. Ștefan Corneliu PSD demisia din: 15.10.2020 

12. Țachianu Marian PSD demisia din: 27.10.2020 

 

 

8. COMISIA PENTRU MEDIU ȘI ECHILIBRU ECOLOGIC 

 

1. Alexe Costel PNL demisia din: 27.10.2020 

2. Necula Ciprian USR devine membru din: 

demisia din: 

14.10.2020 

18.12.2020 

 

 

9. COMISIA PENTRU MUNCĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ 

 

1. Mitricof George-Cristian PSD devine membru din: 03.11.2020 

2. Seidler Cristian-Gabriel USR demisia din: 19.12.2020 

3. Vasilescu Lia Olguța PSD demisia din: 14.10.2020 

 

 

10. COMISIA PENTRU SĂNĂTATE ȘI FAMILIE 

 

1. Pop Tudor Rareș USR demisia din: 18.12.2020 

2. Radu Nicolaie-Sebastian-

Valentin 

PSD demisia din: 09.12.2020 

3. Ungureanu Emanuel-Dumitru USR demisia din: 18.12.2020 

 

 

11. COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT, ȘTIINȚĂ TINERET ȘI SPORT 

 

1. Iurișniți Cristina-Ionela USR demisia din: 18.12.2020 

 

 

12. COMISIA PENTRU CULTURĂ, ARTE, MIJLOACE DE INFORMARE ÎN MASĂ 

 

1. Bulai Iulian USR demisia din: 18.12.2020 

 

13. COMISIA PENTRU JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ȘI IMUNITĂȚI 

 

1. Dehelean Silviu USR demisia din: 18.12.2020 
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2. Duruș Vlad-Emanuel USR demisia din: 18.12.2020 

3. Halici Nicușor PSD demisia din: 19.12.2020 

4. Ion Stelian-Cristian USR demisia din: 18.12.2020 

5. Iordache Florin PSD demisia din: 23.11.2020 

 

14. COMISIA PENTRU APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ 

NAȚIONALĂ 

 

1. Preda Marin PSD devine membru din: 03.11.2020 

2. Rodeanu Bogdan-Ionel USR înlocuit din funcția de 

vicepreședinte  din: 

demisia din: 

18.12.2020 

 

18.12.2020 

3. Velcea Nicolae PSD înlocuit din funcția de 

secretar din: 

demisia din: 

27.10.2020 

 

27.10.2020 

 

15. COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ 

 

1. Barna Ilie Dan USR înlocuit din funcția de 

vicepreședinte  din: 

demisia din: 

18.12.2020 

 

18.12.2020 

 

16. COMISIA PENTRU CERCETAREA ABUZURILOR, CORUPȚIEI ȘI PENTRU 

PETIȚII 

 

1. Mărgărit Mitică- Marius PSD părăseşte comisia din: 19.08.2020 

 

 

17. COMISIA PENTRU REGULAMENT 

 

1. Duruș Vlad-Emanuel USR înlocuit din funcția de 

secretar din: 

demisia din: 

18.12.2020 

 

18.12.2020 

 

8. COMISIA PENTRU TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR 

 

1. Drulă Cătălin  USR devine președinte din: 

înlocuit din funcția de 

președinte din: 

demisia din: 

13.10.2020 

18.12.2020 

 

18.12.2020 

2. Pop Tudor Rareș USR devine membru din: 

demisia din: 

13.10.2020 

18.12.2020 
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3. Zainea Cornel USR înlocuit din funcția de 

președinte din: 

demisia din: 

13.10.2020 

 

13.10.2020 

 

 

19. COMISIA PENTRU EGALITATEA DE ȘANSE PENTRU FEMEI ȘI BĂRBAȚI 

 

1. Iurișniți Cristina-Ionela USR înlocuit din funcția de 

președinte din: 

demisia din: 

18.12.2020 

 

18.12.2020 

 

 
20. COMISIA PENTRU COMUNITĂȚILE DE ROMÂNI DIN AFARA GRANIȚELOR 

ȚĂRII 

 

1. Georgescu Nicolae PSD demisia din: 19.12.2020 

2. Preda Marin PSD devine membru din: 03.11.2020 

3. Radu Nicolaie-Sebastian-

Valentin 

PSD demisia din: 09.12.2020 

4. Velcea Nicolae PSD înlocuit din funcția de 

vicepreședinte din: 

demisia din: 

27.10.2020 

 

27.10.2020 

 
21. COMISIA AFACERI EUROPENE 

 

1. Barna Ilie Dan USR demisia din: 18.12.2020 

2. Bulai Iulian USR demisia din: 18.12.2020 

3. Ciolacu Ion-Marcel PSD demisia din: 19.12.2020 

4. Mînzatu Roxana PSD demisia din: 19.12.2020 

5. Mușoiu Ștefan PSD înlocuit din funcția de 

vicepreședinte din: 

demisia din: 

19.12.2020 

 

19.12.2020 

6. Prună Cristina-Mădălina USR demisia din: 18.12.2020 

7. Simonis Alfred-Robert PSD demisia din: 19.12.2020 
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MODIFICĂRI ÎN COMPONENŢA COMISIILOR 

COMUNE CU SENATUL SURVENITE ÎN SESIUNEA 

PARLAMENTARĂ SEPTEMBRIE – DECEMBRIE  2020 

 

 

1. COMISIA COMUNĂ PERMANENTĂ A CAMEREI DEPUTAȚILOR ȘI 

SENATULUI PENTRU EXERCITAREA CONTROLULUI PARLAMENTAR 

ASUPRA ACTIVITĂȚII SRI 

 

1. Stanciu-Viziteu Lucian-Daniel USR demisia din: 20.10.2020 

 

2. COMISIA COMUNĂ PENTRU INTEGRARE EUROPEANĂ DINTRE 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI ȘI PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

1. Budăi Marius-Constantin PSD demisia din: 19.12.2020 

2. Rodeanu Bogdan-Ionel USR  înlocuit din funcția de 

președinte din: 

demisia din: 

18.12.2020 

 

18.12.2020 

 

3. COMISIA PERMANENTĂ A CAMEREI  DEPUTAȚILOR ȘI SENATULUI 

PRIVIND STATUTUL DEPUTAȚILOR ȘI AL SENATORILOR, ORGANIZAREA 

ȘI FUNCȚIONAREA ȘEDINȚELOR COMUNE ALE CAMEREI DEPUTAȚILOR ȘI 

SENATULUI 

 

1. Călin Ion PSD demisia din: 20.10.2020 

2. Duruș Vlad-Emanuel USR demisia din: 18.12.2020 

3. Iordache Florin PSD demisia din: 23.11.2020 

 
4.COMISIA PERMANENTĂ COMUNĂ A CAMEREI  DEPUTAȚILOR ȘI SENATULUI 

PENTRU RELAȚIA CU UNESCO 

 

1. Lazăr Sorin PSD demisia din: 14.10.2020 
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X. ACTIVITATEA BIROULUI PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

în a doua sesiune ordinară a anului 2020 

(septembrie - decembrie)* 

 
 

În lunile iulie și august 2020 Camera Deputaţilor a fost convocată în 4 sesiuni extraordinare și 

în 2 sesiuni extraordinare comune cu Senatul. 

 

 

I. Biroul permanent al Camerei Deputaţilor s-a întrunit în 28 de şedinţe, care s-au 

desfășurat on-line, avându-se în vedere măsurile luate pentru limitarea expunerii și prevenirea 

îmbolnăvirii cu Coronavirus. 

Potrivit Regulamentului Camerei Deputaţilor, Biroul permanent a asigurat pregătirea şi 

desfăşurarea în bune condiţii a lucrărilor Camerei Deputaţilor şi a soluţionat diverse probleme care 

intră în competenţa sa. 

Decizii ale Biroului permanent: 

Au fost adoptate 9 Decizii ale Biroului permanent care privesc, printre altele, stabilirea 

atribuţiilor vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Camerei Deputaţilor pentru cea de-a doua sesiune 

ordinară a anului 2020 și pentru prima sesiune ordinară a noii legislaturi, reorganizarea unor 

compartimente din structura Serviciilor Camerei Deputaţilor, aprobarea tarifelor pentru publicarea 

actelor în Monitorul Oficial al României, părţile I-VII, asigurarea permanenţei la Camera Deputaţilor de 

către membrii Biroului permanent în perioada vacanţei parlamentare din luna ianuarie 2021, activitatea 

comisiilor în perioada vacanţei parlamentare din luna ianuarie 2021. 

 

II. Comitetul Liderilor Grupurilor Parlamentare s-a întrunit în 29 de ședințe, care s-au 

desfășurat on-line. 

Comitetul liderilor a dezbătut și a aprobat proiectele ordinii de zi pentru şedinţele Camerei 

Deputaţilor şi ale programului de lucru al acesteia și soluţionat diverse probleme care intră în 

competenţa sa. 

 

III. Biroul permanent al Camerei Deputaţilor s-a întrunit în 13 şedinţe comune cu Biroul 

permanent al Senatului, care s-au desfășurat on-line. 

În cadrul şedinţelor comune ale celor două Birouri permanente au fost discutate, printre altele: 

 Scrisoarea domnului prim-ministru Ludovic Orban privind prezentarea unui raport celor 

două Camere ale Parlamentului asupra principalelor măsuri şi politici adoptate în contextul 

pandemiei de SARS-CoV-2  

 Dezbaterea şi votul asupra Moţiunii de cenzură; 

 Aprobarea prealabilă ale Comisiilor de apărare pentru derularea unor contracte de către 

Ministerul Apărării Naționale; 

 Numiri în funcții de conducere la instituții sau autorități publice a căror activitate se află 

sub control parlamentar; 

 Stabilirea calendarului pentru acordarea votului de încredere listei Guvernului și 

Programului de guvernare transmise de domnul Florin-Vasile Cîțu. 
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IV. În perioada de referință a fost depusă o moțiune de cenzură: 
 

 

 

 A. MOŢIUNI DE CENZURĂ: 

 

N
r.

 c
rt

. 

TITLUL MOŢIUNII 

DE CENZURĂ 
Semnatari Data 

depunerii 

Data 

prezentării 

Data 

dezbaterii 

Vot secret 

(bile) 

Soluţia 

P
en

tr
u

 

C
o
n

tr
a

 

A
b
ţi

n
er

i 

1. 

Guvernul PNL, de 

la pandemie la 

pande-mită 

generalizată. Belşug 

în buzunarele 

clientelei PNL, 

sărăcie în 

buzunarele 

românilor 

205 17.08.2020 17.08.2020 31.08.2020 - - - 
Nu a mai 

fost supusă 

votului 

 

 
*)  Situaţia cuprinde și datele din perioada iulie-august (sesiuni extraordinare) 
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XI. SITUAŢIA ÎNTREBĂRILOR, INTERPELĂRILOR ŞI DECLARAŢIILOR 

POLITICE ALE DEPUTAŢILOR   

în a doua sesiune ordinară a anului 2020  

(septembrie - decembrie) 
                                                                                                                                                

A. SITUAŢIA  ÎNTREBĂRILOR  PE GRUPURI PARLAMENTARE la data de 20.12.2020 

Nr. Grup Număr Întrebări Întrebări 

crt. parlamentar deputaţi adresate cu răspuns fără 

răspuns 

1. PSD 24 51 46 5 

2. PNL 14 115 103 12 

3. USR 12 66 49 17 

4. PRO România 3 3 3 0 

5. UDMR 8 12 11 1 

6. PMP 3 58 52 6 

7. MINORITĂȚILE 

NAȚIONALE 

2 32 31 1 

8. NEAFILIAȚI 4 18 17 1 

  TOTAL GENERAL: 28 355 312 43 

 

B. SITUAŢIA INTERPELĂRILOR PE GRUPURI PARLAMENTARE  la data de 20.12.2020 

 

Nr. Grup Număr Interpelări Interpelări 

crt. parlamentar deputaţi adresate cu răspuns fără 

răspuns 

1. PSD 21 41 39 2 

2. PNL 1 9 7 2 

3. USR 4 10 9 1 

4. PRO Europa 0 0 0 0 

5. UDMR 0 0 0 0 

6. PMP 1 3 3 0 

7. MINORITĂȚI 

NAȚIONALE 

1 1 1 0 

8. NEAFILIAȚI 2 9 9 0 

  TOTAL GENERAL: 30 73 68 5 
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C. SITUAŢIA  DECLARAŢIILOR  POLITICE PE GRUPURI PARLAMENTARE 

 la data de 20.12.2020 

 

Nr. 

crt. 

Grup 

parlamentar 

Nr. 

deputaţi 

Nr. 

şedinţe Nr. declaraţii 

politice 

1. PSD 6 

1 

6 

2. PNL 8 8 

3. USR 1 1 

4. PRO România 0 0 

5. UDMR 0 0 

6. PMP 0 0 

7. MINORITĂȚI 

NAȚIONALE 
2 2 

8. NEAFILIAȚI 2 2 

 TOTAL GENERAL: 19 19 
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XII. CENTRALIZATOR AL DEZBATERILOR PARLAMENTARE 

în a doua sesiune ordinară a anului 2020  

(septembrie - decembrie) 

 

 

 

 

 

I. Sinteza şedinţelor Camerei Deputaţilor  

 

Sesiunea Luna Zile cu şedinţe 
Număr de 

şedinţe 

Sesiune extraordinară 
Iulie 9 9 

August 3 3 

Total:  12 12 

 

Sesiunea septembrie-

decembrie 

Septembrie 4 4 

Octombrie 5 5 

Noiembrie 5 5 

Decembrie 2 2 

Total: 16 16 

 

 

 

 

II. Sinteza şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului  

 

Sesiunea Luna Zile cu şedinţe 
Număr de 

şedinţe 

Sesiune extraordinară August 3 3 

Total:  3 3 

Sesiunea septembrie-

decembrie 

Septembrie 1 1 

Octombrie 3 3 

Total: 4 4 
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XIII. CENTRALIZATOR AL INIŢIATIVELOR LEGISLATIVE 

 DEZBĂTUTE ŞI ADOPTATE DE CAMERA DEPUTAŢILOR 

 în perioada iunie 1990 – decembrie 2020* 

(pe legislaturi şi ani) 

Legislatura I iunie 1990-octombrie 1992  233 

Legislatura a II-a octombrie 1992-noiembrie 1996  542 

Legislatura a III-a noiembrie 1996-decembrie 2000            1024 

Legislatura a IV-a decembrie 2000-decembrie 2004            3807 

Legislatura a V-a decembrie 2004-decembrie 2008            1684 

Legislatura a VI-a decembrie 2008-decembrie 2012            1374 

Legislatura a VII-a decembrie 2012-decembrie 2016             1294 

Legislatura a VIII-a decembrie 2016 – decembrie 2020 1539 

 

XIV. CENTRALIZATOR AL LEGILOR PROMULGATE DE 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI 

 în perioada iunie 1990 –  decembrie 2020* 
(pe legislaturi şi ani) 

Legislatura I iunie 1990-octombrie 1992  233 

Legislatura a II-a octombrie 1992-noiembrie 1996  542 

Legislatura a III-a noiembrie 1996-decembrie 2000            925 

Legislatura a IV-a decembrie 2000-decembrie 2004            2690 

Legislatura a V-a decembrie 2004-decembrie 2008            1627 

Legislatura a VI-a decembrie 2008-decembrie 2012            1207 

Legislatura a VII-a decembrie 2012-decembrie 2016              1181 

Legislatura a VIII-a decembrie 2016 – decembrie 2020 1202 

 

Ani 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Nr.legi 42 82 130 95 146 139 142 221 261 210 
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

233 796 683 609 602 415 517 388 307 391 292 302 222 
 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

384 187 358 252 278 363 263 298 
* Datele existente la 30  decembrie  2020 



 72 
 

 

 

 

 

 

CENTRALIZATOR AL LEGILOR PROMULGATE DE  

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI 

în perioada iunie 1990 – decembrie  2020 
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XV. BILANŢ PRIVIND PARTICIPAREA CAMEREI DEPUTAŢILOR LA 

PROCESUL DE EXAMINARE A DOCUMENTELOR UE  

în al doilea semestru din anul 2020 

(septembrie - decembrie) 

 
 

 

Camera Deputaţilor, în concordanţă cu prevederile Constituţiei României1, ale Legii nr. 

373/2013 privind cooperarea dintre Parlament şi Guvern în domeniul afacerilor europene şi ale 

Regulamentului Camerei Deputaţilor2, a examinat, pe fond, o serie de proiecte de acte primite 

de la Uniunea Europeană, care fac obiectul acestui control. 

 

 

I. Documentele supuse examinării parlamentare  

 

 

Documente ale UE trimise spre  examinare 

pe fond comisiilor permanente din Cameră 

în perioada iulie – decembrie 2020 

 

 

                 

 

                  5 

 

Documente finalizate în perioada 

iulie – decembrie 2020 prin 

Hotărâri ale Camerei Deputaților  

 

       

          16 

 

Documente în curs de finalizare -  

(sau cu termene în 2021) 

 

                   

         7 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Conform art. 111, 112 şi 148 din Constituția României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767/31 octombrie 2003.   
2 Conform art. 161 – 186 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat în Monitorul Oficial al României,  Partea I, nr. 278 din 02.04.2020. 
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II. Numărul documentelor repartizate spre examinare comisiilor 

       permanente: 

 

- Comisia pentru afaceri europene – 5 documente;  

- Comisia pentru buget, finanţe şi bănci – 1 document; 

- Comisia pentru industrii şi servicii – 2 documente; 

- Comisia pentru transporturi şi infrastructură – 2 documente; 

- Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice – 1 

document; 

- Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale – 1 

document;  

- Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic – 2 documente; 

- Comisia pentru muncă şi protecţie socială – 1 document; 

- Comisia pentru sănătate şi familie – 1 document; 

- Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport – 1 document; 

- Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi – 1 document; 

- Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională – 1 document; 

- Comisia pentru politică externă – 1 document; 

- Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor – 1 document; 

- Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi - 1 document. 
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III. Hotărârile privind adoptarea unor opinii ale Camerei Deputaţilor publicate 

în Monitorul Oficial al României, Partea I-a  

 

 

În urma examinării documentelor UE, Camera Deputaților a adoptat în cel de al doilea 

semestru al anului 2020 un număr de 16 hotărâri pentru adoptarea opiniilor, după cum 

urmează: 

 

 

Nr. 

crt. 

 

Numărul 

hotărârii 

 

Denumirea documentului 

 

Monitorul 

Oficial al 

României 

1. Hotărârea nr. 

23/08.09.2020 

 

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la 

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 

Consiliul European și Consiliu - Foaie de parcurs 

pentru un acord privind bugetul pe termen lung al 

Uniunii pentru perioada 2021-2027 - Contribuția 

Comisiei Europene la reuniunea Consiliului European 

din 20-21 iunie 2019 - COM(2019)295 

Nr. 825/ 

09.09.2020 

2. Hotărârea nr. 

24/08.09.2020 

 

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la 

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 

Consiliul European și Consiliu - Raport referitor la 

progresele înregistrate cu privire la punerea în aplicare 

a Agendei europene privind migrația - COM(2019)481 

Nr. 825/ 

09.09.2020 

3. Hotărârea nr. 

25/08.09.2020 

 

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la 

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 

Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul 

Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și 

Banca Europeană de Investiții - Strategia anuală pentru 

2020 privind creşterea durabilă -  COM(2019)650  

 

 

Nr. 825/ 

09.09.2020 

4. Hotărârea nr. 

26/08.09.2020 

 

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la 

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 

Consiliu, Comitetul Economic și Social European și 

Comitetul Regiunilor - Consolidarea procesului de 

aderare – O perspectivă credibilă de aderare la UE 

pentru Balcanii de Vest - COM(2020)57 

 

 

Nr. 825/ 

09.09.2020 
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5. Hotărârea nr. 

27/08.09.2020 

 

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la 

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 

Consiliu, Comitetul Economic și Social European și 

Comitetul Regiunilor - O strategie europeană privind 

datele - COM(2020)66 

 

 

 

Nr. 825/ 

09.09.2020  

 

6. 

Hotărârea nr. 

28/08.09.2020 
HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la 

Cartea albă - Inteligența artificială - O abordare 

europeană axată pe excelență și încredere - 

COM(2020)65 

 

 

Nr. 825/ 

09.09.2020 

 

7. 

Hotărârea nr. 

29/08.09.2020 
HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la 

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 

Consiliu, Comitetul Economic și Social European și 

Comitetul Regiunilor - Conturarea viitorului digital al 

Europei - COM(2020)67 

 

Nr. 825/ 

09.09.2020 

 

8. 

Hotărârea nr. 

31/06.10.2020 
HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la 

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 

Consiliu, Comitetul Economic și Social European și 

Comitetul Regiunilor - Identificarea și înlăturarea 

barierelor din cadrul pieței unice - COM(2020)93 

 

Nr. 908/ 

07.10.2020 

 

9. 

Hotărârea nr. 

32/06.10.2020 
HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la 

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 

Consiliu, Comitetul Economic și Social European și 

Comitetul Regiunilor - Plan de acțiune pe termen lung 

pentru o mai bună implementare și asigurare a 

respectării normelor privind piața unică - 

COM(2020)94 

 

Nr. 908/ 

07.10.2020 

 

10. 

Hotărârea nr. 

33/06.10.2020 
HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la 

Comunicare Comună către Parlamentul European, 

Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și 

Social European și Comitetul Regiunilor - Politica 

privind Parteneriatul estic după 2020 - Consolidarea 

rezilienței - un Parteneriat estic care produce rezultate 

pentru toți - JOIN(2020)7 

 

Nr. 908/ 

07.10.2020 

http://cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=168219&frame=0
http://cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=168219&frame=0
http://cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=168221&frame=0
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11. 

Hotărârea nr. 

34/06.10.2020 
HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la 

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 

Consiliu, Comitetul Economic și Social European și 

Comitetul Regiunilor - Un nou Plan de acțiune privind 

economia circulară - Pentru o Europă mai curată și mai 

competitivă - COM(2020)98 

 

Nr. 908/ 

07.10.2020 

 

12. 

Hotărârea nr. 

35/06.10.2020 
HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la 

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 

Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și 

Social European și Comitetul Regiunilor - O nouă 

Strategie industrială pentru Europa - COM(2020)102 

 

Nr. 908/ 

07.10.2020 

 

13. 

Hotărârea nr. 

36/06.10/2020 
HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la 

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 

Consiliu, Comitetul Economic și Social European și 

Comitetul Regiunilor - O strategie pentru IMM-uri 

pentru o Europă sustenabilă și digitală - 

COM(2020)103 

 

Nr. 908/ 

07.10.2020 

 

14. 

Hotărârea nr. 

49/20.10.2020 
HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la 

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 

Consiliu, Comitetul Economic și Social European și 

Comitetul Regiunilor - O Uniune a egalității: Strategia 

privind egalitatea de gen 2020-2025 - COM(2020)152 

 

Nr. 971/ 

21.10.2020 

 

15. 

Hotărârea nr. 

50/20.10.2020 
HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la 

Comunicare Comună către Parlamentul European și 

Consiliu - Către o strategie cuprinzătoare cu Africa - 

JOIN(2020)4 

 

Nr. 971/ 

21.10.2020 

 

16. 

Hotărârea nr. 

51/20.10.2020 
HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la 

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 

Consiliu, Comitetul Economic și Social European și 

Comitetul Regiunilor - Turism și transport în 2020 și 

ulterior - COM(2020)550 

 

Nr. 971/ 

21.10.2020 

 

 
 
 

 

 

http://cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=168223&frame=0
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