
DEPARTAMENTUL  LEGISLATIV 
 

 

 

INFORMARE  

 cu privire la iniţiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al 

Camerei Deputaţilor şi care urmează să fie înaintate Comisiilor permanente pentru 

examinare şi întocmirea avizelor sau rapoartelor în termenele stabilite 

 

 
1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.171/2020 privind modificarea și completarea art.58 din Legea educației 

naționale nr.1/2011; inițiator Guvernul (PL-x 629/2020) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond:  

  - Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 

  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului 

  - Comisia pentru muncă și protecție socială  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

                       naționale  

  - Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi   

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 27 octombrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 28 octombrie 2020    

- Cameră decizională: Senatul 
 

În conformitate cu prevederile art.115 alin.(3) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în 

procedură de urgenţă 
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2. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației 

naționale 1/2011 (Pl-x 630/2020)         

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

          În fond: 

  - Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  

  - Comisia pentru muncă și protecție socială  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

                       naționale  

  - Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați  

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 27 octombrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 28 octombrie 2020      

- Cameră decizională: Senatul 
 

În conformitate cu prevederile art.115 alin.(1) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor această propunere legislativă urmează a fi dezbătută 

în procedură de urgenţă 

 

3. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de instituire a Fundației 

internaționale UE-ALC, semnat la Santo Domingo, la 25 octombrie 2016; 

inițiator Guvernul (PL-x 631/2020) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

          În fond: 

   - Comisia pentru politică externă  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi   
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 27 octombrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 28 octombrie 2020    

- Cameră decizională: Senatul 
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4. Propunerea legislativă privind comasarea prin absorbţie a Institutului 

Român pentru Drepturile Omului de către Consiliul Naţional pentru Combaterea 

Discriminării (Pl-x 568/2020) 

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

          În fond urmând a elabora un raport comun: 

- Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  

  naţionale  

- Comisia juridică, de disciplină și imunități  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  

  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 27 octombrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 28 octombrie 2020    

- Cameră decizională: Senatul 

 

 

5. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.356 

din 11 iulie 2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului 

Cultural Român (Pl-x 569/2020) 

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

          În fond: 

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

 Pentru avize:  

- Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor   

naţionale  

                     - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

          Termen de depunere a amendamentelor: 27 octombrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 28 octombrie 2020    

- Cameră decizională: Senatul 
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 6. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.302/2004 

privind cooperarea judiciară internațională în materie penală; proiectul de lege a 

fost adoptat de Senat la data de 14.10.2020 (PL-x 632/2020) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

          În fond: 

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

 Pentru avize: 

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților 

     naționale  

  - Comisia pentru  politică externă  
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 27 octombrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 3 noiembrie 2020    

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 

În conformitate cu prevederile art.115 alin.(3) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în 

procedură de urgenţă 

 

 

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

nr.162/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2020 

privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul 

situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-

2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii 

nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr.1/2011, precum 

și a altor acte normative; proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în procedură 

de urgenţă, la data de 14.10.2020 (PL-x 633/2020) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

          În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru sănătate și familie  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci 

 Pentru avize:  

   - Comisia pentru muncă și protecție socială  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților 

     naționale  

  - Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 27 octombrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 3 noiembrie 2020    

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 

În conformitate cu prevederile art.115 alin.(3) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în 

procedură de urgenţă 
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8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

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

producătorilor agricoli care au înființat culturi în toamna anului 2019, afectate de 

seceta pedologică; proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în forma 

iniţială, la data de 14.10.2020, în condiţiile art.115 alin.(5) teza a III-a din 

Constituţia României (PL-x 634/2020) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

          În fond: 

   - Comisia pentru buget, finanțe și bănci 

 Pentru avize: 

                     - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și 

                       servicii  specifice                    

  - Comisia pentru mediu și echilibru ecologic  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 20 octombrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 20 octombrie 2020    

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 

În conformitate cu prevederile art.115 alin.(3) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în 

procedură de urgenţă 

 

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

nr.149/2020 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea 

activității crescătorilor din sectorul bovin în contextul crizei economice generate 

de pandemia de COVID-19; proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în 

forma iniţială, la data de 14.10.2020, în condiţiile art.115 alin.(5) teza a III-a 

din Constituţia României (PL-x 635/2020) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

          În fond: 

   - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și  

                       servicii specifice  

 Pentru avize:  

                    - Comisia pentru buget, finanțe și bănci 

  - Comisia pentru industrii și servicii    

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 27 octombrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 3 noiembrie 2020    

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 

În conformitate cu prevederile art.115 alin.(3) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în 

procedură de urgenţă 
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10. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.150/2020 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea 

activității crescătorilor din sectorul suin în contextul crizei economice generate 

de pandemia de COVID-19; proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în 

forma iniţială, la data de 14.10.2020, în condiţiile art.115 alin.(5) teza a III-a 

din Constituţia României (PL-x 636/2020) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

          În fond: 

  - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și  

                       servicii specifice  

 Pentru avize:  

                     - Comisia pentru buget, finanțe și bănci 

  - Comisia pentru industrii și servicii    

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 27 octombrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 3 noiembrie 2020    

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 

În conformitate cu prevederile art.115 alin.(3) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în 

procedură de urgenţă 

 

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

nr.151/2020 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea 

activității crescătorilor din sectorul avicol în contextul crizei economice generate 

de pandemia de COVID-19; proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în 

forma iniţială, la data de 14.10.2020, în condiţiile art.115 alin.(5) teza a III-a 

din Constituţia României (PL-x 637/2020) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

          În fond: 

  - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și  

                       servicii specifice  

 Pentru avize:  

                     - Comisia pentru buget, finanțe și bănci 

  - Comisia pentru industrii și servicii    

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 27 octombrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 3 noiembrie 2020    

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 

În conformitate cu prevederile art.115 alin.(3) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în 

procedură de urgenţă 
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12. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.154/2020 privind instituirea unor măsuri pentru sprijinul tinerilor              

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

de 14.10.2020, în condiţiile art.115 alin.(5) teza a III-a din Constituţia 

României (PL-x 638/2020) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

          În fond: 

   - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și 

                         servicii specifice  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci 

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități 

 

          Termen de depunere a amendamentelor: 27 octombrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 3 noiembrie 2020    

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 

În conformitate cu prevederile art.115 alin.(3) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în 

procedură de urgenţă 
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13. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de relansare 

și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile 

și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență; proiectul de 

lege se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, la data de 14.10.2020, în 

condiţiile art.115 alin.(5) teza a III-a din Constituţia României (PL-x 639/2020) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

          În fond: 

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

  - Comisia pentru industrii și servicii  

  - Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport   

  - Comisia pentru transporturi și infrastructură  

  - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și  

                       servicii  specifice  

  - Comisia pentru sănătate și familie  

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

  - Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională   

  - Comisia pentru muncă și protecție socială  

  - Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor  

  - Comisia pentru mediu și echilibru ecologic  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 27 octombrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 3 noiembrie 2020    

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 

În conformitate cu prevederile art.115 alin.(3) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în 

procedură de urgenţă 
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14. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.156/2020 privind unele măsuri pentru susținerea dezvoltării teritoriale a 

localităților urbane și rurale din România cu finanțare din fonduri externe 

nerambursabile; proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, 

la data de 14.10.2020, în condiţiile art.115 alin.(5) teza a III-a din Constituţia 

României (PL-x 640/2020) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

          În fond: 

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului   

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci   

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru industrii și servicii  

  - Comisia pentru mediu și echilibru ecologic  

  - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și 

                       servicii specifice  

  - Comisia pentru transporturi și infrastructură 

  - Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport  

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi   

          Termen de depunere a amendamentelor: 27 octombrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 3 noiembrie 2020    

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 

În conformitate cu prevederile art.115 alin.(3) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în 

procedură de urgenţă 
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15. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice; 

proiectul de lege a fost respins, în procedură de urgență,  de Senat la data     de 

14.10.2020 (PL-x 641/2020) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

          În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru industrii și servicii  

  - Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională  

  - Comisia pentru transporturi și infrastructură  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

 Pentru aviz: 

   - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele  

                        minorităților  naționale  
 

 

          Termen de depunere a amendamentelor: 27 octombrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 3 noiembrie 2020    

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 

În conformitate cu prevederile art.115 alin.(3) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în 

procedură de urgenţă 

 

 

16. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii cadastrului 

și a publicității imobiliare nr.7/1996, precum și pentru modificarea art.121 din 

Legea fondului funciar nr.18/1991; proiectul de lege a fost adoptat de Senat la 

data de 14.10.2020 (PL-x 642/2020) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

          În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

  - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și 

                        servicii specifice  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

 Pentru avize: 

   - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

   - Comisia pentru muncă și protecție socială  
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 27 octombrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 3 noiembrie 2020    

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 

În conformitate cu prevederile art.115 alin.(1) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în 

procedură de urgenţă 
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17. Proiectul de Lege privind transmiterea unor bunuri imobile destinate 

activităților de asistență sanitar-veterinară, aflate în proprietatea privată a statului, 

din administrarea Agenției Domeniilor Statului în administrarea consiliilor 

locale, precum și pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.89/2004 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfășoară activități de 

asistență sanitar-veterinară; proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 

14.10.2020 (PL-x 643/2020) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

          În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

                     - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și 

      servicii specifice 

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

 Pentru aviz: 

    - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  
 

 

          Termen de depunere a amendamentelor: 27 octombrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 3 noiembrie 2020    

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 

În conformitate cu prevederile art.115 alin.(1) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în 

procedură de urgenţă 
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18. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.32/2018 privind 

transmiterea unei suprafețe de teren din domeniul public al statului și din 

administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-

Șișești” - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de 

Zahăr Brașov, județul Brașov, în domeniul public al municipiului Brașov, pentru 

realizarea obiectivului de investiție „Construire Spital Clinic Regional de Urgență 

Brașov”; proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 14.10.2020             

(PL-x 644/2020) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

          În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și  

                       servicii specifice   

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

 Pentru avize: 

   - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

   - Comisia pentru sănătate și familie  

   - Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport    
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 27 octombrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 3 noiembrie 2020    

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 

În conformitate cu prevederile art.115 alin.(1) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în 

procedură de urgenţă 

 

 

19. Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanţei Guvernului 

nr.37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de 

producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice; proiectul de 

lege a fost adoptat de Senat la data de 14.10.2020 (PL-x 645/2020) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

          În fond: 

  - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și  

                       Servicii specifice  

 Pentru avize: 

   - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

   - Comisia pentru industrii și servicii  

   - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

          Termen de depunere a amendamentelor: 27 octombrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 3 noiembrie 2020    

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 

În conformitate cu prevederile art.115 alin.(1) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în 

procedură de urgenţă 
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19. Proiectul de Lege pentru modificarea art.2 din Legea nr.255/2010 

privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor 

obiective de interes național, județean și local; proiectul de lege a fost adoptat de 

Senat, în procedură de urgență, la data de 14.10.2020 (PL-x 646/2020) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

          În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

          Termen de depunere a amendamentelor: 27 octombrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 3 noiembrie 2020    

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 

În conformitate cu prevederile art.115 alin.(1) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în 

procedură de urgenţă 

 

 

20. Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice; proiectul de lege 

a fost adoptat de Senat, în procedură de urgență, la data de 14.10.2020                 

(PL-x 647/2020) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

          În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru industrii și servicii  

  - Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională  

  - Comisia pentru transporturi și infrastructură  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

 Pentru avize: 

   - Comisia pentru sănătate și familie  

   - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele 

                        minorităților naționale  

          Termen de depunere a amendamentelor: 27 octombrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 3 noiembrie 2020    

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 

În conformitate cu prevederile art.115 alin.(1) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în 

procedură de urgenţă 
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21. Proiectul de Lege privind măsurile necesare pentru realizarea de 

operațiuni pentru exploatarea energiei eoliene offshore; proiectul de lege se 

consideră adoptat de Senat în forma iniţială, la data de 14.10.2020, în condiţiile 

art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României (PL-x 648/2020) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

          În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru industrii și servicii  

           - Comisia pentru mediu și echilibru ecologic  

 Pentru avize: 

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

  - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și  

                       servicii specifice  

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

  - Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională   

  - Comisia pentru muncă și protecție socială  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 27 octombrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 3 noiembrie 2020    

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 

În conformitate cu prevederile art.115 alin.(1) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în 

procedură de urgenţă 

 

22. Proiectul de Lege privind abrogarea unor măsuri discriminatorii pentru 

locuitorii Dobrogei; proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în forma 

iniţială, la data de 14.10.2020, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din 

Constituţia României (PL-x 649/2020) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

          În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru industrii și servicii  

  - Comisia pentru transporturi și infrastructură  

 Pentru avize: 

   - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

   - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele 

                         minorităților naționale   

   - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

          Termen de depunere a amendamentelor: 27 octombrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 3 noiembrie 2020    

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 

În conformitate cu prevederile art.115 alin.(1) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în 

procedură de urgenţă 
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23. Proiectul de Lege privind trecerea unor imobile din proprietatea privată 

sau publică, după caz, a statului în proprietatea publică a judeţului Bihor şi în 

administrarea Consiliului judeţean Bihor; proiectul de lege se consideră adoptat 

de Senat în forma iniţială, la data de 14.10.2020, în condiţiile art.75 alin.(2) teza 

a III-a din Constituţia României (PL-x 650/2020) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

          În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

 Pentru avize: 

   - Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională  

   - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și  

                        servicii specifice  

  - Comisia pentru mediu și echilibru ecologic  
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 27 octombrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 3 noiembrie 2020    

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 

În conformitate cu prevederile art.115 alin.(1) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în 

procedură de urgenţă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 
24. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.32/2018 privind 

transmiterea unei suprafețe de teren din domeniul public al statului și din 

administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe                  

Ionescu-Șișești” - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și 

Sfeclă de Zahăr Brașov, județul Brașov, în domeniul public al municipiului 

Brașov, pentru realizarea obiectivului de investiție „Construire Spital Clinic 

Regional de Urgență Brașov”; propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la 

data de 14.10.2020 (Pl-x 651/2020) 

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

          În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și  

                        servicii specifice   

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

 Pentru avize: 

   - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

   - Comisia pentru sănătate și familie  

   - Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport    
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 27 octombrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 27 octombrie 2020    

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 

În conformitate cu prevederile art.115 alin.(1) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor această propunere legislativă urmează a fi dezbătută 

în procedură de urgenţă 

 

25. Propunerea legislativă privind aprobarea Programului pilot de investiţii 

pentru înfiinţarea centrelor de colectare a legumelor şi fructelor în judeţul 

Teleorman; propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 14.10.2020 

(Pl-x 652/2020) 

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

          În fond: 

  - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și 

                       servicii specifice  

 Pentru avize: 

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci 

  - Comisia pentru industrii și servicii 

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

   - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

           Termen de depunere a amendamentelor: 27 octombrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 3 noiembrie 2020    

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 

În conformitate cu prevederile art.115 alin.(1) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor această propunere legislativă urmează a fi dezbătută 

în procedură de urgenţă 
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26. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale; 

propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 14.10.2020                    

(Pl-x 653/2020) 

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

          În fond: 

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

 Pentru avize: 

  - Comisia pentru transporturi și infrastructură  

           - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 27 octombrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 3 noiembrie 2020     

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 

În conformitate cu prevederile art.115 alin.(1) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor această propunere legislativă urmează a fi dezbătută 

în procedură de urgenţă 

 

 

 

26. Propunerea legislativă privind amânarea datei alegerilor pentru 

autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020; propunerea legislativă a 

fost respinsă de Senat la data de 14.10.2020  (Pl-x 654/2020) 

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

          În fond: 

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

 Pentru aviz: 

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 27 octombrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 3 noiembrie 2020    

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 

În conformitate cu prevederile art.115 alin.(1) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor această propunere legislativă urmează a fi dezbătută 

în procedură de urgenţă 
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27. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.145/2014 

pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul 

agricol şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.28/2008 

privind registrul agricol; proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în forma 

iniţială, la data de 14.10.2020, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din 

Constituţia României (PL-x 655/2020) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

          În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și 

                       servicii specifice  

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru industrii și servicii   

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 27 octombrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 3 noiembrie 2020    

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

28. Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii dialogului 

social nr.62/2011; proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în forma 

iniţială, la data de 14.10.2020, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din 

Constituţia României (PL-x 656/2020) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

          În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru muncă și protecție socială  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități 

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților 

     naționale  

  - Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați  
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 27 octombrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 3 noiembrie 2020    

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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29. Proiectul de Lege pentru aprobarea obiectivului de investiţii Autostrada 

Sudului A6; proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, la 

data de 14.10.2020, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia 

României (PL-x 657/2020) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

          În fond: 

  - Comisia pentru transporturi și infrastructură  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 27 octombrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 3 noiembrie 2020    

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

30. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.1 din 

Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii; 

propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 14.10.2020                   

(Pl-x 658/2020) 

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

          În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

 Pentru aviz:  

  - Comisia pentru industrii și servicii  
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 27 octombrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 3 noiembrie 2020    

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

31. Propunerea legislativă  pentru completarea Legii nr.182/2002 privind 

protecţia informaţiilor clasificate; propunerea legislativă a fost respinsă de Senat 

la data de 14.10.2020  (Pl-x 659/2020) 

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

          În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

  - Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională  
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 27 octombrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 3 noiembrie 2020     

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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32. Propunerea legislativă privind instituirea Programului național de 

prevenire și gestionare a înmulțirii populației de câini fără stăpân; propunerea 

legislativă a fost respinsă de Senat la data de 14.10.2020  (Pl-x 660/2020) 

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

          În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și  

                       servicii specifice  

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 27 octombrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 3 noiembrie 2020     

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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