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 Acordului-cadru de împrumut dintre
România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (Proiectul privind
Modernizarea infrastructurii judiciare în România), semnat la Bucureşti
la 13 august 2019 şi la Paris la 2 septembrie 2019, primit de la
Guvern(PLx.69/2020)
Cu această proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:
În fond:
-Comisia pentru buget, finanţe şi bănci
Pentru avize:
- Comisia pentru politică externă
- Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
Termen de depunere a amendamentelor: 2 martie 2020
Termen de depunere a raportului: 4 martie 2020
-Cameră decizională: Senatul
Înconformitate cu prevederile art.114 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de
urgenţă
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2. Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.26/2020 privind modificarea și completarea unor acte normative în materia
alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților, precum și unele măsuri pentru buna
organizare și desfășurare a alegerilor parlamentare anticipate, proiectul de lege
pentru respingerea ordinanţei de urgenţăa fost adoptat de Senat, în procedură de
urgenţă, la data de 19.02.2020(PLx.72/2020)
Cu această proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:
În fond:
-Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
Pentru avize:
- Comisia pentru buget, finanțe și bănci
- Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului
- Comisia pentru muncă și protecție socială
- Comisia pentru politică externă
- Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării
- Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele
minorităţilor
naţionale
- Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor
Termen de depunere a amendamentelor: 3martie 2020
Termen de depunere a raportului: 10martie 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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