
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 modificarea şi completarea Ordonanţei                           

de urgenţă a Guvernului nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și 

funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară  (Pl-x 619/2020) 

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

          În fond: 

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare 

  - Comisia pentru muncă și protecție socială  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

             naționale  

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
  

          Termen de depunere a amendamentelor: 13 octombrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 13 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 
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 2. Reexaminarea Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 66/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr.117/2017 

privind înfiinţarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura şi Civilizaţia 

Levantului, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.237 din 3 iunie 

2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.512 din 16 

iunie 2020,   legea a fost reexaminată și respinsă, în procedură de urgență, de 

Senat la data de 07.10.2020;   (PL- x 473/2019/2020)  

Cu această lege au fost sesizate în vederea reexaminării prevederilor 

declarate neconstituționale, potrivit art.135 alin.(1) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor: 

          În fond urmând a elabora un raport comun:   

- Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; *)   

- Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă; **)   
  

 Termen de depunere a raportului: 26 octombrie 2020 *)   
  

 *)  Potrivit art.135 din Regulament, Biroul permanent, în prima sa şedinţă care are loc după 

publicarea deciziei Curţii Constituţionale în Monitorul Oficial al României, Partea I, va sesiza Comisia 

juridică, de disciplină şi imunităţi şi comisia permanentă sesizată în fond cu proiectul de lege sau propunerea 

legislativă în vederea reexaminării prevederilor declarate neconstituţionale. Aceeaşi procedură se aplică şi 

pentru cazul în care prevederile respective sunt trimise de Senat, în calitate de primă Cameră sesizată. 

Termenul fixat de Biroul permanent pentru întocmirea raportului comun de către comisiile prevăzute la 

art.135 alin.(1) nu va putea fi mai mare  de 15 zile. 
 

       **)  În cazul acestei iniţiative legislative, comisia permanentă sesizată în fond a fost Comisia pentru 

cultură. 

 

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

nr.160/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului 

nr.22/1999 privind administrarea porturilor și a căilor navigabile, utilizarea 

infrastructurilor de transport naval aparținând domeniului public, precum și 

desfășurarea activităților de transport naval în porturi și pe căile navigabile 

interioare, precum și pentru completarea art.25 alin.(1) din Legea concurenței 

nr.21/1996,  proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în procedură de urgenţă,                       

la data de 07.10.2020 (PL-x 620/2020) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond:  

  - Comisia pentru transporturi și infrastructură  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru industrii și servicii  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 20 octombrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 27 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 
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 4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.157/2020 privind acordarea unui ajutor financiar sub formă de voucher pentru 

încurajarea și sprijinirea copiilor în practicarea sportului de performanță, 

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

07.10.2020 (PL-x 621/2020) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

          În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci 

  - Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport   

  Pentru avize:  

- Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor   

  naţionale 

- Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi  

- Comisia specială a Camerei Deputaţilor pentru elaborarea,  

  modificarea şi completarea propunerilor legislative în materia  

  sportului organizat în România 

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 20 octombrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 27 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 

 

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

nr.158/2020 pentru aprobarea Programului de finanțare „Fondul de acțiune în 

domeniul managementului energiei durabile”, proiectul de lege a fost adoptat de 

Senat, în procedură de urgenţă, la data de 07.10.2020 (PL-x 622/2020) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

          În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci 

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru industrii și servicii  

  - Comisia pentru transporturi și infrastructură   

  - 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: 27 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 
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 6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.159/2020 privind finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii și domeniului 

HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea 

de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27kWp - 100kWp necesară 

consumului propriu și livrarea surplusului în Sistemul energetic național, precum 

și a stațiilor de reîncărcare de 22kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid 

plug-in, prin Programul de finanțare „ELECTRIC UP”, proiectul de lege a fost 

adoptat de Senat, în procedură de urgenţă, la data de 07.10.2020                            

(PL-x 623/2020) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

          În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

  - Comisia pentru industrii și servicii  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru mediu și echilibru ecologic  

  - Comisia pentru transporturi şi infrastructură  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 20 octombrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 27 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 

 

 7. Proiectul de 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, proiectul 

de lege privind respingerea ordonanței de urgență a fost adoptat de Senat, în 

procedură de urgenţă, la data de 07.10.2020  (PL-x 624/2020) 

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 și privatizare  

  - Comisia pentru industrii şi servicii  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 13 octombrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 13 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 
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8. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul 

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

de 07.10.2020 (PL-x 625/2020) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond:  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

 Pentru avize: 

            - Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare  

  - Comisia pentru industrii şi servicii  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 13 octombrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 13 octombrie 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 

 

 

9. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.273/2006 privind finanţele publice locale, propunerea legislativă a fost 

respinsă de Senat la data de 07.10.2020  (Pl-x 626/2020) 

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

          În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

 Pentru aviz: 

   - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 20 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 
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 10. Proiectul de Lege pentru modificarea art.4 alin.(3) din Ordonanța 

Guvernului nr.86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar, 

proiectul de lege a fost respins de Senat la data de 07.10.2020 (PL-x 627/2020) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond:  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru industrii și servicii  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 20 octombrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 27 octombrie 2020    

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

 11. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, propunerea 

legislativă a fost respinsă de Senat la data de 07.10.2020 (Pl-x 628/2020) 

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

          În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru comunitățile de români din afara granițelor țării  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru politică externă  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților 

    naționale  

   - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 20 octombrie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 27 octombrie 2020    

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 octombrie 2020 


