
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 Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ (Plx.12/2020)   

 Cu această propunerea 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 avize:  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

                       naționale  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 9 martie 2020 

Termen de depunere a raportului: 12 martie 2020 
 
 

                - Cameră decizională: Senatul 
 

 

 

 

 2. Proiectul de Lege pentru completarea art.139 din Legea                     

nr.53/2003 – Codul muncii și a art.94 din Legea educației naționale nr.1/2011. 

(Plx.618/2019/2020) 

 Proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 26.02.2020 și a fost 

retrimis pentru o nouă dezbatere, în vederea pronunțării de către Camera 

Deputaților,  asupra dispozițiilor art.I,  în calitate de Cameră decizională; potrivit 

art.75 alin.(4) și (5) din Constituția României, precum și ale art.91 alin.(8) și (9) din 

Regulamentul Camerei Deputaților, pentru prevederile art.I referitoare la Legea 

nr.53/2003 – Codul muncii, Camera Deputaților se pronunță în calitate de Cameră 

decizională, iar pentru prevederile art.II referitoare la Legea educației naționale 

nr.1/2011, Senatul este Cameră decizională.   

Cu aceast proiect de lege a fost sesizată 

În fond:  

  - Comisia pentru muncă și protecție socială  
    

Termen de depunere a amendamentelor: 3 martie 2020 

Termen de depunere a raportului: 4 martie 2020 
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 3. Reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii 

obligaţiilor asumate prin credite, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale 

nr.731 din 6 noiembrie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr.59  din 29 ianuarie 2020, legea a fost reexaminată și adoptată de 

Senat la data de 26.02.2020   (PLx.10/2019/2020)   

Cu această lege a fost sesizată în vederea reexaminării prevederilor declarate 

neconstituționale, potrivit art.133 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor 

În fond:          

- Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; *)  **) 
  

 Termen de depunere a raportului: 16 martie 2020 *)   
  

 *)  Potrivit art.133 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.133 alin.(1) nu va putea fi mai mare  de 15 zile. 
 

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

juridică. 
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4. Proiectul de Lege pentru aprobarea 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 sub-sectoarele expuse unui risc important de 

relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în 

preţul energiei electrice,  proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în forma 

iniţială, la data de 26.02.2020, în condiţiile art.115 alin.(5) teza a III-a din 

Constituţia României (PLx.76/2020)  

 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare  

  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci   

  - Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru industrii şi servicii  

  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului   

  - Comisia pentru transporturi şi infrastructură  

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 10 martie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 17 martie 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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5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.84/2019 pentru completarea art.201 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011,  

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

26.02.2020, în condiţiile art.115 alin.(5) teza a III-a din Constituţia României 

(PLx.77/2020)  

 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  

  - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  

         Pentru avize:  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 

     naţionale  

  - Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi  

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 Spre informare:  

- Comisia comună permanentă a Camerei Deputaţilor şi Senatului      

pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii SRI 
 

 

Termen de depunere a amendamentelor: 10 martie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 17 martie 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.85/2019 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2011 

privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul 

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

de 26.02.2020, în condiţiile art.115 alin.(5) teza a III-a din Constituţia României 

(PLx.78/2020)  

 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 sănătate şi familie  

 Pentru aviz:  

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 10 martie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 17 martie 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.86/2019 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.1 alin.(1) din Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr.117/2017 privind stabilirea măsurilor în vederea 

asigurării mecanismelor şi a resurselor financiare necesare returnării donaţiilor 

colectate pentru achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural 

naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil, 

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

26.02.2020, în condiţiile art.115 alin.(5) teza a III-a din Constituţia României 

(PLx.79/2020)  

 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 cultură, arte, mijloace de informare în masă  

 Pentru aviz:  

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 10 martie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 17 martie 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 

 
 

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

nr.87/2019 privind prorogarea termenului prevăzut la art.6 din Ordonanţa 

Guvernului nr.40/2006 pentru aprobarea şi finanţarea programelor multianuale 

prioritare de mediu şi gospodărire a apelor, proiectul de lege se consideră adoptat 

de Senat în forma iniţială, la data de 26.02.2020, în condiţiile art.115 alin.(5) teza 

a III-a din Constituţia României (PLx.80/2020)  

 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 mediu şi echilibru ecologic  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 10 martie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 17 martie 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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9. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.88/2019 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.32/2015 

privind înfiinţarea gărzilor forestiere, proiectul de lege se consideră adoptat de 

Senat în forma iniţială, la data de 26.02.2020, în condiţiile art.115 alin.(5) teza a 

III-a din Constituţia României (PLx.81/2020)  

 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 muncă şi protecţie socială   

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci   

  - Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic   

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 10 martie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 17 martie 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 

 
 10. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.89/2019 pentru modificarea art.511 alin.(1) şi (4) din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.111/2011 privind comunicaţiile electronice şi 

modificarea unor acte normative, proiectul de lege se consideră adoptat de Senat 

în forma iniţială, la data de 26.02.2020, în condiţiile art.115 alin.(5) teza a III-a 

din Constituţia României (PLx.82/2020)  

 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond urmând a elabora un raport comun:   

  - Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor  

  - Comisia pentru transporturi şi infrastructură  

  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru industrii şi servicii  

  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului   

  - Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport    

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 10 martie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 17 martie 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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 11. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.90/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei 

publice centrale, proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, 

la data de 26.02.2020, în condiţiile art.115 alin.(5) teza a III-a din Constituţia 

României (PLx.83/2020)  

 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond urmând a elabora un raport comun:   

  - Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor  

  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  

  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi   
 

Termen de depunere a amendamentelor: 10 martie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 17 martie 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 

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

nr.11/2020 privind Stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri 

aferente instituirii carantinei, proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în 

procedură de urgenţă, la data de 26.02.2020 (PLx.84/2020)  

 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond urmând a elabora un raport comun:   

  - Comisia pentru sănătate şi familie  

  - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  

  - Comisia pentru industrii şi servicii  

  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului   

  - Comisia pentru transporturi şi infrastructură   

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 10 martie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 17 martie 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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 13. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.25/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi a Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale 

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

data de 26.02.2020 (PLx.85/2020)  

 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond urmând a elabora un raport comun:   

  - Comisia pentru sănătate şi familie  

  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci   

  - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională   

  - 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: 10 martie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 17 martie 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 

 

 
 14. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii notarilor publici şi a 

activităţii notariale nr.36/1995, proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în 

procedură de urgenţă, la data de 26.02.2020 (PLx.86/2020)  

 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 juridică, de disciplină şi imunităţi  

 Pentru aviz: 

  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 

    naţionale  

 

Termen de depunere a amendamentelor: 10 martie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 17 martie 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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 15. Proiectul de Lege privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări 

sociale al notarilor publici din România, proiectul de lege a fost adoptat de Senat, 

în procedură de urgenţă, la data de 26.02.2020 (PLx.87/2020)  

 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 juridică, de disciplină şi imunităţi  

 Pentru aviz: 

  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 

    naţionale  

 

 

Termen de depunere a amendamentelor: 10 martie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 17 martie 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 

 
 16. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2020 

privind aprobarea aderării Secretariatului General al Guvernului la Reţeaua 

europeană de dezvoltare durabilă (ESDN) şi aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de 

participare a Secretariatului General al Guvernului, precum şi completarea 

Ordonanţei Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la 

organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, 

proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 26.02.2020  (PLx.88/2020)  

 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond:  

  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului   

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci   

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 10 martie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 17 martie 2020   
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților  
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17. Proiectul de Lege pentru modificarea art.930 din Legea nr.287/2009 

privind Codul civil și pentru completarea art.41 din Legea nr.7/1996 a cadastrului 

și a publicității imobiliare, proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în 

forma iniţială, la data de 26.02.2020, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din 

Constituţia României (PLx.89/2020)  

 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond:  

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 Pentru avize:  

- Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi    

servicii specifice  

  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 

    naţionale 
 

Termen de depunere a amendamentelor: 10 martie 2020   

 Termen de depunere a raportului: 17 martie 2020   
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților  
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