
 

 

 

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. Propunerea legislativă pentru modiifcarea și completarea Legii                              

nr.262/7 decembrie 2011 pentru ratificarea Acordului dintre România și Agenția 

Spațială Europeană (ESA) privind aderarea României la Conveția pentru 

înființarea Agenției Spațiale Europene și termenii și condițiile aferente, semnat la 

București  la 20 ianuarie 2011, pentru aderarea României la Convenția pentru 

înființarea Agenției Spațiale Europene, semnat la Paris la 30 mai 1975, pentru 

aderarea României  la acordul pentru statele părți la Convenția pentru înființarea 

Agenției Spațiale Europene și Agenția Spațială Europeană privind protecția și 

schimbul de informații clasificate, semnate la Paris, la 19 august 2002 

(Plx.73/2020)   

 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport 

  - Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor  

 Pentru avize:  

- Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 

- Comisia pentru politică externă  

- Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 Termen de depunere a amendamentelor: 31 martie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 6 aprilie 2020   
 

- Cameră decizională: Senatul  

 

 
 2. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ (Plx.74/2020)   

 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

În fond urmând a elabora un raport comun:  

   - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi    
  
Termen de depunere a amendamentelor: 31 martie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 6 aprilie 2020   
 

- Cameră decizională: Senatul  
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 3. Propunerea legislativă privind completarea Legii nr.35/1997 privind 

organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatului Poporului (Plx.75/2020)   

 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

În fond:  

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 

     naţionale  

  - Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi  

  - Comisia pentru comunitățile de români din afara granițelor țării  
  
Termen de depunere a amendamentelor: 31 martie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 6 aprilie 2020   
 

- Cameră decizională: Senatul  

 

 

 
 4. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 

nr.346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale 

și pentru modificarea și completarea Legii nr.223/2015 privind pensiile militare 

de stat (Plx.90/2020)   

 Cu această propunerea legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

În fond urmând a elabora un raport comun:  

  - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  

  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 Pentru avize:  

   - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 

 - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor   naţionale  

  - Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi 

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

 

Termen de depunere a amendamentelor: 31 martie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 6 aprilie 2020   
 

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

nr.5/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.43/2007 privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate 

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

de 09.03.2020, în condiţiile art.115 alin.(5) teza a III-a din Constituţia României 

(PLx.103/2020)  

 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

În fond urmând a elabora un raport comun:  

  - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi  

                       servicii specifice  

  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru sănătate şi familie  

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 8 aprilie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 22 aprilie 2020   
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților  
 

În conformitate cu prevederile art.114 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de 

urgenţă 

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

nr.6/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum 

și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr.21/1996, și pentru 

modificarea și completarea art.15 din Legea concurenței nr.21/1996,  proiectul 

de lege se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, la data de 09.03.2020, în 

condiţiile art.115 alin.(5) teza a III-a din Constituţia României  (PLx.104/2020)  

 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond:  

  - Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  

  - Comisia pentru industrii şi servicii  

  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 8 aprilie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 22 aprilie 2020   
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților  
 

În conformitate cu prevederile art.114 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de 

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

nr.8/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.145/2019 privind statutul 

polițiștilor de penitenciare, proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în 

forma iniţială, la data de 09.03.2020, în condiţiile art.115 alin.(5) teza a III-a din 

Constituţia României (PLx.105/2020)  

 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

           În fond urmând a elabora un raport comun: 

                     - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  

  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  

  - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 

    naţionale   
 

Termen de depunere a amendamentelor: 8 aprilie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 22 aprilie 2020   
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților  
 

În conformitate cu prevederile art.114 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de 

urgenţă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

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

nr.9/2020 pentru aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar 

pentru preşcolarii şi elevii din 150 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, 

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

09.03.2020, în condiţiile art.115 alin.(5) teza a III-a din Constituţia României 

(PLx.106/2020)  

 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

           În fond urmând a elabora un raport comun: 

                     - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  

  - Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  

  - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi         

                            servicii specifice  

  - Comisia pentru sănătate şi familie  

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 8 aprilie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 22 aprilie 2020   
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților  
 

În conformitate cu prevederile art.114 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de 

urgenţă 

 

 
 9. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.5/2020 

pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură 

fiscală, proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 09.03.2020 

(PLx.107/2020)  

 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

           În fond:  

  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 

      naţionale  

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 

          Termen de depunere a amendamentelor: 8 aprilie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 22 aprilie 2020   
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților  
 

În conformitate cu prevederile art.114 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de 

urgenţă 
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 10. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.6/2020 

pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, 

precum și pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, proiectul de lege a 

fost adoptat de Senat la data de 09.03.2020 (PLx.108/2020)  

 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

           În fond:  

  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 

      naţionale  

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 

          Termen de depunere a amendamentelor: 8 aprilie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 22 aprilie 2020   
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților  
 

În conformitate cu prevederile art.114 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de 

urgenţă 

 

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

nr.12/2020 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat 

individuale de salvare, proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în procedură de 

urgenţă, la data de 09.03.2020 (PLx.109/2020)  

 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

           În fond:  

  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru industrii şi servicii  

  - Comisia pentru transporturi şi infrastructură  

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 

          Termen de depunere a amendamentelor: 8 aprilie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 22 aprilie 2020   
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților  
 

În conformitate cu prevederile art.114 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de 

urgenţă 

 

 

 



7 

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

nr.19/2020 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi 

locuinţelor din România în anul 2021, proiectul de lege a fost adoptat de Senat, 

în procedură de urgenţă,  la data de 09.03.2020 (PLx.110/2020)  

 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

           În fond:  

  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  

 Pentru avize:  

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 

          Termen de depunere a amendamentelor: 8 aprilie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 22 aprilie 2020   
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților  
 

În conformitate cu prevederile art.114 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de 

urgenţă 

 

 

 

 
13. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.16/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 

nr.43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, proiectul de lege privind 

respingerea ordonanţei de urgenţă a fost adoptat de Senat, în procedură de 

urgenţă, la data de 09.03.2020 (PLx.111/2020)  

 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

           În fond:  

  - Comisia pentru transporturi şi infrastructură  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  

  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 

          Termen de depunere a amendamentelor: 8 aprilie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 22 aprilie 2020   
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților  
 

În conformitate cu prevederile art.114 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de 

urgenţă 
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14. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.18/2020 pentru completarea unor acte normative în domeniul 

transportului naval, proiectul de lege privind respingerea ordonanţei de urgenţă 

a fost adoptat de Senat, în procedură de urgenţă, la data de 09.03.2020 

(PLx.112/2020)  

 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

           În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  

  - Comisia pentru transporturi şi infrastructură  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 

     naţionale  

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 8 aprilie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 22 aprilie 2020   
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților  
 

În conformitate cu prevederile art.114 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de 

urgenţă 

 

 
15. Proiectul de Lege privind repingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.23/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu 

impact asupra sistemului achiziţiilor publice, proiectul de lege privind 

respingerea ordonanţei de urgenţă a fost adoptat de Senat, în procedură de 

urgenţă, la data de 09.03.2020 (PLx.113/2020)  

 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

           În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru industrii şi servicii  

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare  

  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  

  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  

 

          Termen de depunere a amendamentelor: 8 aprilie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 22 aprilie 2020   
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților  
 

În conformitate cu prevederile art.114 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de 

urgenţă 
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 16. Proiectul de Lege pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul 

general aplicabil băncilor naționale de dezvoltare din România, proiectul de lege 

a fost adoptat de Senat la data de 09.03.2020 (PLx.114/2020)  

 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond:  

  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  

 Pentru avize: 

   - Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare  

   - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele 

                        minorităţilor naţionale  

    - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 8 aprilie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 22 aprilie 2020   
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților  
 

 

 

 

 

 
 17. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.3/2020 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.83/2001 privind 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru 

eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim 

permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, proiectul de lege a fost 

adoptat de Senat la data de 09.03.2020 (PLx.115/2020)  

 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  

  - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 

          Termen de depunere a amendamentelor: 8 aprilie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 22 aprilie 2020   
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților  
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18. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.4/2020 

privind aprobarea cotizației anuale a României la bugetul Centrului European de 

Excelență pentru Combaterea Amenințărilor Hibride de la Helsinki - European 

Center of Excellence for Countering Hybrid Threats - Hybrid CoE, precum și 

pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății 

cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România 

este parte, proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 09.03.2020 

(PLx.116/2020)  

 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond: 

  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 

          Termen de depunere a amendamentelor: 8 aprilie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 22 aprilie 2020   
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților  
 

 

 

 

 

 
19. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2020 

privind modificarea şi completarea Legii muzeelor şi a colecţiilor publice 

nr.311/2003, proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 09.03.2020 

(PLx.117/2020)  

 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond: 

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

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  

  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

 

          Termen de depunere a amendamentelor: 8 aprilie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 22 aprilie 2020   
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților  
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20. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 

nr.132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru 

prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie, propunerea 

legislativă a fost respinsă de Senat la data de 09.03.2020 (PLx.118/2020)  

 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  

  - Comisia pentru industrii şi servicii  

  - Comisia pentru transporturi şi infrastructură  

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare  
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 8 aprilie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 22 aprilie 2020   
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților  
 

 

 

 

 
21. Propunerea legislativă pentru completarea alin.(3) al art.16 din Legea 

nr.215/2016 privind ceremoniile oficiale, propunerea legislativă a fost respinsă 

de Senat la data de 09.03.2020 (PLx.119/2020)  

 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond: 

  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  

  - Comisia pentru politică externă 

  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 

               naţionale  

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 8 aprilie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 22 aprilie 2020   
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților  

 

 

 

 

 

 

24 martie 2020 


