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A. Situația inițiativelor legislative aflate  în procedură  
legislativă la Camera Deputaților 

Sesiunile februarie – iunie și septembrie – decembrie 2020 
 

(Situaţia cuprinde datele la 20.11.2020) 
 

Totalul iniţiativelor legislative     2046  
din care:  
– existente la începutul sesiunii februarie-iunie 2020 1370 

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 2020 417 

- înregistrate în cursul sesiunii extraordinare 1 iulie-31 august 2020 68 

- înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie 2020 191 

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 312 

      412 

– votate  
 

     410       
             din care: - înaintate la Senat        63 

                            - în procedura de promulgare   86 
                            - promulgate* 234 

                            - respinse definitiv   27 

                            - în mediere           1 

                            - în divergenţă           1 

2) Se află în proces legislativ 1645 

a) pe ordinea de zi 631 

b) la comisii  987 
c) cu rapoarte depuse urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune 21 

d) propuneri legislative trimise pentru avize la Consiliul Legislativ şi/sau  pentru puncte de vedere 
Guvern 

6 

3) Desesizări 8 

4) Retrase de inițiatori 2 

5) Înregistrate la Camera Deputaţilor 5 
          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 5 
          - prezentate la Biroul Permanent – urmează a fi trimise la comisii 0 

 
   Cele 410 iniţiative legislative votate privesc: 

                         117 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                            din care: 
                                 7  1 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                                     4 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                             42 proiecte de legi 
                         293 propuneri legislative 
                              

* În anul 2020 au fost promulgate 259 de legi, dintre care 25 din inițiativele legislative adoptate în sesiunile 
anterioare. 
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B. Situația inițiativelor legislative aflate în procedură 
legislativă la Camera Deputaților 
Sesiunea septembrie – decembrie 2020 

 
(Situaţia cuprinde datele la 20.11.2020) 

 
Totalul iniţiativelor legislative     1767  

din care:  

– existente la începutul sesiunii septembrie-decembrie 2020 1576 

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie 2020  191 

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 101 

      125 

– votate  
 

     123  

             din care: - înaintate la Senat      22 

                            - în procedura de promulgare 52 

                            - promulgate* 46 

                            - respinse definitiv   3 

                            - în mediere           1 

                            - în divergenţă           1 

2) Se află în proces legislativ 1645 

a) pe ordinea de zi 631 

b) la comisii  
 

987 

c) cu rapoarte depuse urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune 21 

d) propuneri legislative trimise pentru avize la Consiliul Legislativ şi/sau  pentru puncte de vedere 
Guvern 

6 

3) Desesizări 3 

4) Înregistrate la Camera Deputaţilor 5 

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 5 

          - prezentate la Biroul Permanent – urmează a fi trimise la comisii 0 

 
    Cele  123 iniţiative legislative votate privesc: 

                                     40 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                             din care: 
                                  23 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                                       1 proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                  16 proiecte de legi 
                                     83 propuneri legislative 
 
                             din care  0  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului                                      
             * În anul 2020 au fost promulgate 259 de legi, dintre care 213 din inițiativele legislative adoptate în sesiunile 

anterioare. 
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C. Situaţia inițiativelor legislative aflate pe ordinea de zi  
a Camerei Deputaților 

 

Şedinţele online ale Camerei Deputaților și Senatului 

 din ziua de marți, 17 noiembrie 2020 
 

 
 
 

Înscrise pe ordinea de zi 

   

43        

 - votate 
                      din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională          10               

15 

                           - la Senat 
 

5 

                           - la promulgare 
 

9 

                           - respinse definitiv 
 

1 

Retrimise la comisii 
 

3 

 
 
 

   Cele 15 iniţiative legislative votate privesc: 
              8 proiecte de legi inițiate de Guvern, din care: 
                  5 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                  3 proiecte de legi  
              7 propuneri legislative 
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Ives 

D. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor 
în săptămâna 16 - 20 noiembrie 2020 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 I. Proiecte de legi adoptate de Camera Deputaţilor în calitate de Cameră Decizională:  
  

1. PL-x 379/2020 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2020 pentru 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul 
investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi 
prorogarea unor termene şi alte modificări fiscal-bugetare 
  

2. PL-x 440/2020 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.100/2020 pentru 
prorogarea termenului prevăzut la art.III alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.1/2020 privind 
unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative  
 

3. PL-x 627/2019 - Lege privind stabilirea unor măsuri de aplicare a dispoziţiilor art.II alin.(1) din Legea 
nr.186/2017 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991  
 

4. PL-x 551/2019 - Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2015 
pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru 
modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură 
 

5. PL-x 552/2020 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.132/2020 privind măsuri de 
sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea 
coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă 
 

6. PL-x 404/2019 - Lege privind modificarea Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea 
faptelor de corupţie şi pentru dispunerea altor măsuri de transpunere a Directivei (UE) 2017/1371 a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva 
intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal  
 

7. PL-x 472/2019 - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură 
penală  
 

8. PL-x 346/2019 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.41/2019 privind stabilirea 
unor măsuri în vederea implementării activităţilor de evaluare necesare pentru aprobarea substanţelor 
active ale produselor biocide şi pentru autorizarea produselor biocide  
 

9. Pl-x 626/2020 - Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale 
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II. Proiecte de legi care se transmit spre dezbatere  S e n a t u l u i :  
 
 

1. Pl-x 460/2020 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.51/1991 privind 
securitatea naţională a României  
(Se consideră adoptat în temeiul art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată) 
 

2. Pl-x 402/2020 - Propunere legislativă privind completarea Ordonanţei de Urgenţă nr.57 din 3 iulie 2019 
privind Codul Administrativ 
(Se consideră adoptat în temeiul art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată) 
 

3. Pl-x 550/2020 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, în vederea punerii în operă a voinţei suverane a 
poporului român, exprimată la referendumul organizat în data de 26 mai 2019 şi a modificării tipurilor de 
acte adoptate de Guvern în acord cu deciziile Curţii Constituţionale 
(Se consideră adoptat în temeiul art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată) 
 

4. PL-x 567/2020 - Proiect de Lege privind unele măsuri temporare referitoare la concursul de admitere la 
Institutul Naţional al Magistraturii, formarea profesională iniţială a judecătorilor şi procurorilor, examenul 
de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, stagiul şi examenul de capacitate al judecătorilor şi 
procurorilor stagiari, precum şi la concursul de admitere în magistratură 
(Se consideră adoptat în temeiul art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată) 
 

5. PL-x 629/2020 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.171/2020 
privind modificarea şi completarea art.58 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 
(Se consideră adoptat în temeiul art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată) 
 
 
 

III. Proiecte pentru care procedura legislativă a încetat: 
 

1. Pl-x 173/2018 - Propunere legislativă pentru modificarea art.32 din Legea nr.273 din 29 iunie 2006 privind 
finanţele publice locale  
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E. Stadiul proiectelor de legi cuprinse în Programul 
legislativ prioritar al Guvernului pentru cea de-a doua sesiune  

ordinară parlamentară a anului 2020 
 

În octombrie 2020, Guvernul a discutat şi aprobat Lista priorităţilor legislative ale Guvernului pentru cea de-a doua  
sesiune ordinară a anului 2020, care  cuprinde 80 de proiecte de legi.  

Din totalul proiectelor de legi, 35 au fost înregistrate la Camera Deputaţilor şi au parcurs diferite etape ale 
procesului legislativ:  

 
Stadiul proiectelor de legi Senat CAMERA DEPUTAŢILOR 

Camera 
decizională 

Proiecte În procedură ÎN PROCEDURĂ  ADOPTATE / RESPINSE 

Senat: 
 

 
5 
 

0 
- pe ordinea de zi a plenului: 
- la comisiile permanente:  
- înregistrate la BP: 

 
0 
0 
0 

- transmise la Senat: 
- respinse definitiv: 
- în curs de promulgare: 
- legi promulgate: 

4 
0 
1 
0 

Camera 
Deputaţilor:  

30 0 
- pe ordinea de zi a plenului: 
- la comisiile permanente: 
- înregistrate la BP : 

4 
15 
0 

- transmise la Senat: 
- respinse definitiv: 
- în curs de promulgare: 
- legi promulgate: 

 
1 
0 
7 
3 
 

Procedură 
comună: 

 0 
 

Total: 35 0  
 

19 
  

 
16 
 

 35  35 
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A N E X A 
STADIUL PROIECTELOR DE LEGI  

 cuprinse  în  Programul  legislativ  prioritar  al  Guvernului 
pentru cea de-a doua sesiune ordinară parlamentară a anului 2020 

 
II..  PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGII  AAFFLLAATTEE  ÎÎNN  PPRROOCCEEDDUURRĂĂ  LLEEGGIISSLLAATTIIVVĂĂ  LLAA  CCAAMMEERRAA  DDEEPPUUTTAAŢŢIILLOORR    

          
Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

1 

PLx 
825/2015 

 
L 

553/2015 

Proiect de Lege pentru 
modificarea şi completarea 
unor acte normative, în vederea 
transpunerii unor acte juridice 
ale Uniunii Europene în 
domeniul protecţiei mediului. 
(poz. I-b-24) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea, completarea, respectiv 
abrogarea, după caz, a opt acte normative, 
intervenţiile legislative fiind argumentate 
în Expunerea de motive prin faptul că   
La data de 2 octombrie 2013 Comisia 
Europeană a transmis României o 
solicitare de informaţii cu privire la 
transpunerea Directivei 2008/99/CE 
privind protecţia mediului prin intermediul 
dreptului penal (Dosarul EU Pilot 
5642/13/JUST). 

 
S -   
Adoptat pe 
18.11.2015 
CD -  OZ 
Plen JUR și 
MED 
 

 
Raport  
depus pe 
07.12.2018 
(699/R/2018) 

2 

PLx 
673/2018 

 
L 

575/2018 

Proiect de lege pentru 
modificarea și completarea 
Ordonanței Guvernului 
nr.119/1999 privind controlul 
intern/managerial și controlul 
financiar preventiv. (poz. I-b-11) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.119/1999, în sensul 
extinderii regimului juridic al 
incompatibilităţilor şi al conflictelor de 
interese prevăzute pentru funcţionarii 
publici, astfel cum acestea sunt 
reglementate prin Legea nr.161/2003, 
asupra tuturor categoriilor de persoane 
desemnate să exercite controlul financiar 
preventiv propriu la nivelul entităţilor 
publice. 

S  - 
Adoptată pe 
24.10.2018 
CD - OZ 
Plen BUG  
 

 
 
 
Raport  
depus pe 
30.01.2020 
(6/R/2020) 

3 

PLx 
399/2017 

 
L 

216/2017 

Proiect de lege privind vaccinarea 
persoanelor în România. (poz. I-
b-23) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Reglementarea activității de vaccinare în 
vederea prevenirii și limitării răspândirii 
bolilor transmisibile care pot fi prevenite 
prin vaccinarea populației generale, în 
România. 

S -   
Adoptat pe 
23.10.2017 
CD -  OZ 
Plen SĂN  
 

Raport  
depus pe 
04.03.2020 
(56/R/2020) 

4 

PLx 
593/2020 

 
L 

489/2020 

Proiect de Lege privind 
desfiinţarea Universităţii Române 
de Ştiinţe şi Arte „Gheorghe 
Cristea” din Bucureşti. poz. I-b-2) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Desfiinţarea Universităţii Române de 
Ştiinţe şi Arte „Gheorghe Cristea” din 
Bucureşti.  

S  -  
Adoptat pe 
21.09.2020 
CD - OZ 
Plen ÎNV 
 

Raport  
depus pe 
15.10.2020 
(457/R/2020) 

5 

PLx  
435/2019 

 
L 

Proiect de lege pentru 
modificarea şi completarea unor 
acte normative şi pentru stabilirea 
unor măsuri financiare în 

Amendarea unor acte normative, precum și 
stabilirea unor măsuri financiare. 

S  - 
Adoptată pe 
02.10.2019 
CD -  BUG 
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Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

285/2019 domeniul unor programe 
gestionate de Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice.  
(poz. I-b-9)  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

și ADMIN 
pt. raport 
comun 
 
 
 

 
TDR: 
24.10.2019 

6 

PLx  
482/2019 

 
L 

492/2019 

Proiect de Lege pentru 
reglementarea unor măsuri în 
domeniul competenţei de control 
a Ministerului Finanţelor Publice 
şi modificarea şi completarea 
unor acte normative. (poz. I-b-27)  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: 1 senator 
- Cameră decizională: CD 

Reglementarea unor măsuri în domeniul 
competenţei de control a Ministerului 
Finanţelor Publice şi modificarea şi 
completarea unor acte normative. 

S  - 
Adoptată pe 
16.10.2019 

CD - BUG  
pt. raport  

 

 

TDR: 
05.11.2019 

7 

PLx 
491/2019 

 
L 

359/2019 

Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului 
nr.19/2019 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.207/2015 
privind Codul de procedură 
fiscală. (poz. I-b-6) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 
Modificarea şi completarea Legii 
nr.207/2015, în scopul transpunerii în 
dreptul intern a prevederilor Directivei 
(UE) 2017/1852 a Consiliului din 10 
octombrie 2017 privind mecanismele de 
soluţionare a litigiilor fiscale în Uniunea 
Europeană.  

S  - 
Adoptată pe 
21.10.2019 

CD - BUG  
pt. raport  

TDR: 
12.11.2019 

8 

PLx 
165/2020 

 
L 

7/2020 

Proiect de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.132/2017 privind asigurarea 
obligatorie de răspundere civilă 
auto pentru prejudicii produse 
terţilor prin accidente de vehicule 
şi tramvaie.  
(poz. I-b-12) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii 
nr.132/2017, pentru asigurarea respectării 
obligaţiilor ce revin României potrivit 
Directivei 2009/138/CE şi Directivei 
2009/103/CE, având în vedere emiterea de 
către Comisia Europeană a Avizului 
motivat din 26.07.2019. Intervenţiile 
legislative vizează schimbarea modului de 
funcţionare a „asiguratului cu risc 
ridicatˮ, abrogarea prevederilor ce 
limitează cheltuielile administrative şi de 
vânzare ale poliţei de asigurare ce pot fi 
incluse de către asiguratori în calculul 
tarifelor de primă. De asemenea, se 
propune eliminarea obligaţiei A.S.F. de 
reglementare a modului de calcul al 
tarifelor de primă, a criteriilor de risc, a 
indicilor de încadrare, a coeficienţilor de 
majorare şi/sau corecţie ori alte 
instrumente de ajustare a tarifelor de 

S  - 
Adoptată pe 
23.04.2020 

CD - BUG, 
IND, TRSP 
și JUR  
pt. raport 
comun  

 

 

 

 

 

 

TDR: 
14.05.2020 
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Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

primă, condiţii în care calculul va avea în 
vedere respectarea principiilor actuariale 
general acceptate. 

9 

PLx 
461/2020 

 
L 

383/2020 

Proiect de Lege privind 
completarea art.49 din Legea 
nr.129/2019 pentru prevenirea şi 
combaterea spălării banilor şi 
finanţării terorismului, precum şi 
pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative.  (poz. I-b-
17)  
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Completarea art.49 din Legea 
nr.129/2019. Proiectul de act normativ 
transpune dispoziţiile art.6 alin.(1) lit.b) si 
ale art.10 alin.(1) lit.b) din Directiva (UE) 
2018/167 
3 a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 23 octombrie 2018 privind 
combaterea prin măsuri de drept penal a 
spălării banilor, publicată în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene, seria L, 
nr.284 din 12 noiembrie 2018. 

S  - 
Adoptată pe 
27.07.2020 

CD - BUG 
și JUR  
pt. raport 
comun  

 

 

TDR: 
08.09.2020 

10 
 

PLx 
627/2020 

Proiect de lege pentru 
modificarea art.4 alin.(3) din 
Ordonanța Guvernului nr.86/2003 
privind unele reglementări în 
domeniul financiar. (poz. I-a-3) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea art.4 alin.(3) din Ordonanţa 
Guvernului nr.86/2003, în sensul 
introducerii unor reglementări cu privire 
la formarea preţului de vânzare cu 
amănuntul, în moneda euro, pentru 
ţigaretele comercializate prin magazinele 
amplasate în aeroporturile internaţionale, 
după locurile stabilite pentru efectuarea 
controlului vamal, precum şi cu privire la 
transformarea preţului de vânzare cu 
amănuntul al ţigaretelor din moneda lei, în 
moneda euro, folosind cursul Băncii 
Centrale Europene. 

S  -  
Respins pe 
07.10.2020 
CD -  BUG  
pt. raport 

 

 

TDR: 
27.10.2020 

11 

PLx 
190/2014 

 
L 

6/2014 

Proiect de Lege privind unele 
măsuri pentru reabilitarea 
structurilor de primire turistică 
situate în staţiuni turistice şi 
balneoclimaterice, de interes 
naţional. (poz. I-b-14) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Instituirea, pentru proprietarii structurilor 
de primire turistică cu funcțiuni de cazare 
situate în stațiuni turistice, a obligației de 
realizare a lucrărilor de reabilitare 
ambiental-arhitecturală a construcțiilor, 
precum și de amenajare a terenului aferent 
acestor imobile. 

S  - Adoptat 
pe 
07.04.2014 
CD -  IND  
pt. raport  
 

TDR: 
30.04.2014 

12 

PLx 
628/2019 

 
L 

516/2019 

Proiect de Lege privind 
incubatoarele şi acceleratoarele de 
afaceri. (poz. I-b-26)  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Stabilirea regimului juridic privind 
înfiinţarea şi funcţionarea incubatoarelor 
şi a acceleratoarelor de afaceri, prin 
acordarea unor facilităţi fiscale din partea 
autorităţilor publice pentru fondatorii 
acestora, în vederea creării de noi locuri 
de muncă, diversificării economiilor şi 
dezvoltării unui mediu antreprenorial în 
cadrul comunităţilor locale. 

S  - 
Adoptată pe 
28.11.2019 
CD -  IND  
și JUR 
pt. raport 
comun 
 

TDR: 
17.12.2019 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 20 - 2020  
Săptămâna 16 – 20 noiembrie 2020  

 

 

11 
 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

13 

PLx 
601/2020 

 
L 

507/2020 

Proiect de Lege pentru 
modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului 
nr.78/2000 privind omologarea, 
eliberarea cărţii de identitate şi 
certificarea autenticităţii 
vehiculelor rutiere în vederea 
comercializării, înmatriculării sau 
înregistrării acestora în România 
şi a Ordonanţei Guvernului 
nr.80/2000 privind omologarea şi 
cerficarea produselor şi a 
materialelor de exploatare 
utilizate la vehiculele rutiere, 
precum şi condiţiile de 
introducere pe piaţă şi de 
comercializare a acestora. (poz. I-
b-16)  
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.78/2000, şi a Ordonanţei 
Guvernului nr.80/2000, intervenţiile 
legislative vizând punerea în aplicare a 
Regulamentul (UE) 2018/858 al 
Parlamentului European şi al Consiliului 
din 30 mai 2018 privind omologarea şi 
supravegherea pieţei autovehiculelor şi 
remorcilor acestora, precum şi ale 
sistemelor, componentelor şi unităţilor 
tehnice separate destinate vehiculelor 
respective, de modificare a 
Regulamentelor (CE) nr.715/2007 şi (CE) 
nr.595/2009 şi de abrogare a Directivei 
2007/46/CE. 

 
 
S  -  
Adoptat  pe 
30.09.2020 
CD -  IND  
și TRSP 
pt. raport 
comun 
 

TDR: 
20.10.2020 

14 

PLx 
641/2020 

 
L 

613/2020 

Proiect de Lege pentru 
modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice.  
(poz. II-12)  
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.195/2002, în 
principal în scopul transpunerii unora 
dintre dispozitiile Directivei (UE) 
2018/645 a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 18 aprilie 2018 de 
modificare a Directivei 2003/59/CE 
privind calificarea iniţială şi formarea 
periodică a conducătorilor auto ai 
anumitor vehicule rutiere destinate 
transportului de mărfuri sau de persoane, 
precum şi a Directivei 2006/126/CE 
privind permisele de conducere. 

S  -  
Respins pe 
14.10.2020 
CD -  IND, 
JUR, APĂR  
și TRSP 
pt. raport 
comun 

TDR: 
03.11.2020 

15 

PLx 
574/2017 

 
L 

181/2017 

Proiect de lege pentru aprobarea 
Strategiei de dezvoltare teritorială 
a României. (poz. I-b-10) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Aprobarea Strategiei de dezvoltare 
teritorială a României, care reprezintă, 
conform art.3 din proiect, ”documentul 
programatic pe termen lung prin care sunt 
stabilite liniile directoare de dezvoltare 
teritorială a României, bazat pe un concept 
strategic, precum și direcțiile de 
implementare pentru o perioadă de timp de 
20 de ani, la scară regională, 
interregională, națională, cu integrarea 
aspectelor relevante la nivel 
transfrontalier și transnațional”. 

S –  
 Adoptat pe 
06.12.2017 
CD -  
Retrimis la 
ADMIN pe 
data de 
19.11.2018 
 pt. raport 
suplimentar 
 

TDR: 
10.12.2018 
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Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

16 

PLx 
716/2018 

 
L 

443/2018 

Proiectul Legii Tineretului. (poz. 
I-b-13) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Reglementarea cadrului juridic necesar 
asigurăriielaborării, implementării și 
monitorizării politicii de tineret, 
participăriiactive și incluzive a tinerilor la 
viața societății, la domeniile de interes 
pentru aceștia, precum și acadrului juridic 
necesar dezvoltării personale și 
profesionale a tinerilor conform 
necesităților și aspirațiilor acestora. 

S  - Adoptat 
pe 
19.11.2018 
CD - ÎNV 
 pt. raport  
 

TDR: 
05.12.2018 

17 

PLx 
387/2020 

 
L 

359/2020 

Proiect de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.374/2013 privind utilizarea 
sistemelor destinate blocării şi 
întreruperii radiocomunicaţiilor în 
perimetrele unităţilor din 
subordinea Administraţiei 
Naţionale a Penitenciarelor.   
(poz. I-b-20) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii 
nr.374/2013, în scopul extinderii aplicării 
acestei legi la nivelul tuturor unităţilor din 
subordinea Administraţiei Naţionale a 
Penitenciarelor şi la nivelul tuturor 
spaţiilor unde desfăşoară activităţi 
persoanele private de libertate, precum şi 
al creării posibilităţii achiziţionării şi a 
altor servicii sau echipamente care să 
contribuie la diminuarea utilizării, de 
către persoanele private de libertate, a 
serviciilor de comunicaţii electronice 
furnizate prin intermediul undelor radio. 

S -  Adoptat 
pe 
16.06.2020 
CD -  JUR 
și APĂR 
 pt. raport 
comun 

TDR: 
30.06.2020 

18 

PLx 
163/2018 

 
L 

498/2017 

Proiect de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.286/2009 privind Codul penal, 
Legii nr.135/2010 privind Codul 
de procedură penală, precum şi 
altor acte normative. (poz. I-b-23) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii 
nr.286/2009 privind Codul Penal, a Legii 
nr.135/2010 privind Codul de Procedură 
Penală, precum şi a altor acte normative, 
în scopul punerii de acord a dispoziţiilor 
acestora cu unele decizii ale Curţii 
Constituţionale prin care au fost admise 
excepţii de neconstituţionalitate. 

S -  Adoptat 
pe 
26.03.2018 
CD -  JUR  
 pt. raport 
 
 

TDR: 
19.04.2018 

19 

PLx 
632/2020 

 
L 

580/2020 

Proiect de lege pentru 
modificarea și completarea Legii 
nr.302/2004 privind cooperarea 
judiciară internațională în materie 
penală. (poz. I-a-4) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii 
nr.302/2004. Potrivit expunerii de motive, 
intervenţiile legislative au în vedere 
evoluţia legislaţiei în materie adoptate la 
nivelul Uniunii Europene, precum şi unele 
măsuri pentru îmbunătăţirea reglementării 
actuale, având în vedere cele rezultate din 
aplicarea dispoziţiilor actului normativ de 
bază.  

S  - Adoptat 
pe 
14.10.2020 
CD -  JUR  
 pt. raport 
 
 

TDR: 
03.11.2020 
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IIII..  PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGII  AADDOOPPTTAATTEE  //  RREESSPPIINNSSEE  DDEE  CCAAMMEERRAA  DDEEPPUUTTAAŢŢIILLOORR                        
                      

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

1 

PLx  
549/2020 

 
L 

626/2020 

Proiect de Lege pentru ratificarea 
Acordului de împrumut (Program 
pe bază de rezultate în sectorul 
sanitar din România) între 
România şi Banca Internaţională 
pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, 
semnat la New York, la 23 
septembrie 2019, amendat şi 
actualizat prin Scrisoarea de 
amendament semnată între 
România şi Banca Internaţională 
pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare 
la Bucureşti la 31 iulie 2020 şi la 
26 august 2020. (poz. I-b-30) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Ratificarea Acordului de împrumut 
(Program pe baza de rezultate în 
sectorul sanitar din România) între 
România şi Banca Internaţională pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la 
New York, la 23 septembrie 2019, 
amendat şi actualizat prin Scrisoarea de 
amendament între România şi Banca 
Internaţională pentru Reconstrucţie şi 
Dezvoltare la Bucureşti la 31 iulie 2020 
şi la 26 august 2020, urmărindu-se 
implementarea unor măsuri care au ca 
scop creşterea acoperirii cu servicii de 
asistenţă medicală primară pentru 
populaţia insuficient deservită şi 
îmbunătăţirea eficienţei cheltuielilor în 
sectorul sanitar. 

CD -  
Adoptat pe 
06.10.2020 

 
S  -  BUG și 
POL EXT  
 

Comisiile 
sesizate au 
depus 
raportul – 
favorabil cu 
amendamente 

2 

PLx  
444/2017 

 
L 

28/2018 

Proiect de Lege pentru ratificarea 
Acordului Economic şi Comercial 
Cuprinzător (CETA) între Canada, 
pe de o parte, şi Uniunea 
Europeană şi statele sale membre, 
pe de altă parte, semnat la 
Bruxelles la 30 octombrie 2016. 
(poz. I-a-1) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Stabilirea unor noi oportunități 
comerciale și de investiții între Uniunea 
Europeană și Canada, în principal 
îmbunătățirea accesului pe piață al 
bunurilor și serviciilor. Acordul 
urmărește mai multe obiective: de a 
scădea tarifele vamale și de a elimina 
alte obstacole la comerț între UE și 
Canada, de a menține strandardele 
înalte ale UE în materie de siguranță 
alimentară, drepturile lucrătorilor și 
protecția mediului, respectarea 
principiilor democratice și transparenței 
instituționale, reprezentând un nou 
standard pentru viitoarele acorduri de 
comerț la nivel global. 

CD -  
Adoptat pe 
20.12.2017 
S  -  
Adoptat pe 
21.10.2020 

La 
promulgare  
din data de 
02.11.2020 

3 

PLx  
213/2019 

 
L 

483/2019 

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea unor 
acte normative în domeniul 
serviciilor comunitare de utilităţi 
publice. 
(poz. I-a-2) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: deputați 
- Cameră decizională: Senat 

Modificarea şi completarea mai multor 
acte normative în domeniul serviciilor 
comunitare de utilităţi publice, respectiv, 
Legea serviciilor comunitare de utilităţi 
publice nr.51/2006, Legea serviciului de 
salubrizare a localităţilor nr.101/2006, 
Legea serviciului de iluminat public 
nr.230/2006 şi Legea nr.211/2011 
privind regimul deşeurilor. Intervenţiile 
legislative vizează eliminarea 
inadvertenţelor existente între legea 
generală şi legile speciale care 

CD -  
Adoptat pe 
04.09.2020 

S  - ADMIN 
și MED 

pt. raport 
comun 

 

TDR: 
24.09.2020 
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Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

reglementează serviciile comunitare de 
utilităţi publice cu privire la înţelesul 
noţiunilor de gestiune directă şi gestiune 
delegată. 

4 

PLx 
410/2020 

 
L 

280/2020 

Proiect de Lege pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.295/2004 
privind regimul armelor şi al 
muniţiilor. (poz. I-b-3) 
- Cerere de reexaminare a 
Președintelui României 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii 
nr.295/2004 privind regimul armelor şi 
muniţiilor, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, intervenţiile 
vizând, în principal, instituirea de 
reglementări de natură a asigura 
transpunerea dispoziţiilor Directivei de 
punere în aplicare (UE) 2019/69, 
precum şi prevederi care să creeze 
cadrul legal naţional pentru punerea în 
aplicare a Regulamentului delegat UE 
2019/686. 

S  - APĂR  
CD -  

Comisia 
sesizată a 
depus 
raportul – 
negativ 

5 

PLx 
487/2020 

 
L 

640/2020 
 

Proiect de Lege pentru acceptarea 
Amendamentului adoptat la cea 
de-a cincea Conferinţă a Părţilor, 
la Lillafüred, la 12 octombrie 
2017, la Convenţia-cadru privind 
protecţia şi dezvoltarea durabilă a 
Carpaţilor, adoptată la Kiev, la 22 
mai 2003.  
(poz. I-b-19)  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

 Acceptarea Amendamentului adoptat la 
cea de-a cincea Conferinţă a Părţilor, la 
Lillafűred, la 12 octombrie 2017, la 
Convenţia-cadru privind protecţia şi 
dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, 
adoptată la Kiev, la 22 mai 2003.  

 
CD -  
Adoptat pe 
13.10.2020 
S  - MED și 
POL EXT 
pt. raport 
comun 
 

TDR: 
27.10.2020 

6 

PLx 
531/2019 

 
L 

360/2019 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
plăţii contribuţiei financiare la 
Reţeaua europeană de prevenire a 
criminalităţii-EUCPN, de către 
Poliţia Română, precum şi pentru 
completarea anexei nr.2.2 la 
Ordonanţa Guvernului nr.41/1994 
privind autorizarea plăţii 
cotizaţiilor la organizaţiile 
internaţionale interguvernamentale 
la care România este parte. (poz. I-
b-7)  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 Aprobarea plăţii contribuţiei financiare 
pentru participarea Poliţiei Române la 
proiectul Continuarea implementării 
Strategiei Multianuale a Reţelei 
europene de prevenire a criminalităţii - 
EUCPN şi a Reţelei Informale de 
Abordare Administrativă - Secretariatul 
EUCPN, reprezentând echivalentul în lei 
al sumei de 2.567 euro. Potrivit 
proiectului, suma se asigură de la 
bugetul de stat, cu încadrarea în bugetul 
aprobat Inspectoratului General al 
Poliţiei Române. De asemenea, se 
propune completarea anexei nr.2.2 - 
„Cotizaţii la alte organisme 
internaţionale” din Ordonanţa 
Guvernului nr.41/1994 privind 
autorizarea plăţii cotizaţiilor la 
organizaţiile internaţionale 

 
 
S  - Adoptat 
pe 
21.10.2019 
CD -  
Adoptat pe 
27.10.2020 
 
 

La 
promulgare  
din data de 
02.11.2020 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 20 - 2020  
Săptămâna 16 – 20 noiembrie 2020  

 

 

15 
 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

interguvemamentale la care România 
este parte. 

7 

PLx 
548/2020 

 
L 

675/2020 
 

Proiect de Lege pentru ratificarea 
Memorandumului de Înţelegere 
între Guvernul României şi 
Organizaţia Naţiunilor Unite 
privind contribuţia cu resurse la 
misiunea multidimensională 
integrată de stabilizare în Mali 
(MINUSMA), semnat la New 
York, la 30 martie 2020.  
(poz. I-b-15) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Ratificarea Memorandumului de 
Înţelegere între Guvernul României şi 
Organizaţia Naţiunilor Unite privind 
contribuţia cu resurse la misiunea 
multidimensională integrată de 
stabilizare în Mali (MINUSMA), semnat 
la New York, la 30 martie 2020. 

 
 
CD -  
Adoptat pe 
27.10.2020 
S  - APĂR și 
POL EXT 
 
 

Comisia 
sesizată a 
depus 
raportul – 
favorabil  
 

8 

PLx 
736/2018 

 
L 

606/2018 

Proiect de Lege pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.273/2004 
privind procedura adopţiei, precum 
şi pentru abrogarea art.5 alin.(7) 
lit.ş) şi cc) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.11/2014 
privind adoptarea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale şi 
pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative. (poz. I-b-28)  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Revizuirea cadrului normativ în materia 
adopţiei, prin introducerea unor 
prevederi care să asigure celeritatea în 
dobândirea şi menţinerea statutului de 
copil adoptabil, flexibilizarea procedurii 
de evaluare a adoptatorilor şi a etapei 
de monitorizare post-adopţie, precum şi 
debirocratizarea unor proceduri, printre 
care: eliminarea din procedură a 
identificării rudelor de până la gradul al 
IV-lea în cazurile în care planul 
individualizat de protecţie a copilului 
are ca finalitate adopţia; flexibilizarea 
derulării procedurii de adopţie pentru 
copiii care au împlinit vârsta de 14 ani, 
precum şi a grupurilor de fraţi care nu 
pot fi separaţi. 

 
 
S  - Adoptată 
pe 
28.11.2018 
CD -  
Adoptat pe 
03.11.2020 
  
 
 

La 
promulgare 
din data de 
05.11.2020 

9 

PLx 
462/2020 

 
L 

384/2020 

Proiect de Lege pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.212/2015 
privind modalitatea de gestionare a 
vehiculelor şi a vehiculelor scoase 
din uz. (poz. I-b-5)  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii 
nr.212/2015, în sensul transpunerii 
prevederilor art.l din Directiva (UE) 
2018/849 a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 30 mai 2018 de 
modificare a Directivei 2000/53/CE 
privind vehiculele scoase din uz, a 
Directivei 2006/66/CE privind bateriile 
şi acumulatorii şi deşeurile de baterii şi 
acumulatori şi a Directivei 2012/19/UE 
privind deşeurile de echipamente 
electrice şi electronice, publicată în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 
seria L, nr.150 din 14 iunie 2018. 

 
 
S  - Adoptată 
pe 
27.07.2020 
 
CD -  
Adoptat pe 
03.11.2020 
 

La 
promulgare 
din data de 
05.11.2020 

10 PLx Propunere legislativă privind Reglementarea muncii în domeniul  La 
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Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

291/2020 
 

L 
175/2020 

munca în domeniul pescuitului 
maritim. (poz. I-b-18)  
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: 1 deputat 
- Cameră decizională: CD 

pescuitului maritim, precum şi instituirea 
de măsuri pentru asigurarea 
îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă şi de 
muncă şi protejarea sănătăţii şi 
securităţii pescarilor din acest sector de 
activitate, din perspectiva alinierii la 
normele şi exigenţele europene în 
domeniu, în vederea îndeplinirii 
obligaţiilor ce revin României, în 
calitatea sa de stat membru al Uniunii 
Europene. 

S  -  
Respins pe 
12.05.2020 
 
CD -  
Adoptat pe 
03.11.2020 
 

promulgare 
din data de 
05.11.2020 

11 

PLx 
423/2020 

 
L 

301/2020 

Proiect de Lege pentru 
completarea Legii nr.184/2001 
privind organizarea şi exercitarea 
profesiei de arhitect. (poz. I-a-4)  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Transpunerea parţială a Directivei 
2005/36/CE a Parlamentului European 
şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 
privind recunoaşterea calificărilor 
profesionale publicată în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene nr. L255/22, 
în ceea ce priveşte recunoaşterea 
calificării profesionale de arhitect. 

S -   
Adoptat pe 
01.07.2020 
 
CD -  Adoptat 
pe 03.11.2020 

La 
promulgare 
din data de 
05.11.2020 

12 

PLx 
404/2019 

 
L 

279/2019 

Proiect de lege privind modificarea 
Legii nr.78/2000 pentru 
prevenirea, descoperirea şi 
sancţionarea faptelor de corupţie şi 
pentru dispunerea altor măsuri de 
transpunere a Directivei (UE) 
2017/1371 a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 5 
iulie 2017 privind combaterea 
fraudelor îndreptate împotriva 
intereselor financiare ale Uniunii 
prin mijloace de drept penal.  
(poz. I-b-22)  
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea Legii nr.78/2000 pentru 
prevenirea, descoperirea şi sancţionarea 
faptelor de corupţie şi pentru dispunerea 
altor măsuri de transpunere a Directivei 
(UE) 2017/1371 a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 5 iulie 
2017 privind combaterea fraudelor 
îndreptate împotriva intereselor 
financiare ale Uniunii prin mijloace de 
drept penal. 

 
 
S  -  
Adoptată pe 
23.09.2019 
 
CD -  
Adoptat pe 
17.11.2020 
  
 
 

La SG din 
data de 
17.11.2020 

13 

PLx 
472/2019 

 
L 

327/2019 

Proiect de lege pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.135/2010 
privind Codul de procedură penală. 
(poz. I-b-25) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii 
nr.135/2010 privind Codul de procedură 
penală, cu modificările și completările 
ulterioare, în vederea transpunerii în 
legislația națională a unor prevederi din 
Directiva (UE) 2016/800 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 11 mai 2016 privind garanțiile 
procedurale pentru copii care sunt 
persoane suspectate sau acuzate în 
cadrul procedurilor penale. 

 
 
S  - Adoptat  
pe 
14.10.2019 
CD -  
Adoptat pe 
17.11.2020 
 
 
 

La SG din 
data de 
17.11.2020 

14 PLx Proiect de lege pentru modificarea Modificarea şi completarea unor acte S -  Adoptată Legea nr. 
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Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

537/2017 
 

L 
217/2017 

şi completarea unor acte normative 
din domeniul penal în vederea 
transpunerii unor directive ale 
Uniunii Europene. (poz. I-b-21) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

normative din domeniul penal, în scopul 
transpunerii în legislația națională a 
unor prevederi din cuprinsul Directivei 
2014/42/UE a Parlamentului European 
și a Consiliului din 3 aprilie 2014 
privind înghețarea și confiscarea 
instrumentelor și produselor 
infracțiunilor săvârșite în Uniunea 
Europeană, precum și al Directivei 
2016/343/UE a Parlamentului European 
și a Consiliului din 9 martie 2016 
privind consolidarea anumitor aspecte 
ale prezumției de nevinovăție și a 
dreptului de a fi prezent la proces în 
cadrul procedurilor penale. 

pe 
04.12.2017 
CD -  
Adoptat pe 
13.10.2020 
 

228/2020 

14 

PLx 
338/2019 

 
L 

277/2019 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
plăţii cotizaţiei anuale în vederea 
participării Poliţiei Române la 
Reţeaua Poliţiilor Rutiere din 
Europa - TISPOL, precum şi 
pentru completarea anexei nr.1 la 
Ordonanţa Guvernului nr.41/1994 
privind autorizarea plăţii 
cotizaţiilor la organizaţiile 
internaţionale interguvernamentale 
la care România este parte. (poz. I-
b-8) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în 
vederea participării Poliţiei Române la 
Reţeaua Poliţiilor Rutiere din Europa - 
TISPOL, precum şi pentru completarea 
anexei nr.1 la Ordonanţa Guvernului 
nr.41/1994.  

S  -  
Adoptat pe 
03.07.2019 

 
CD - Adoptat 
pe 
13.10.2020 
 

Legea nr. 
240/2020 

16 

PLx 
572/2020 

 
L 

430/2020 

Proiect de Lege privind efectuarea 
unui test de proporţionalitate 
anterior adoptării unor noi 
reglementări referitoare la profesii. 
(poz. I-b-1) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Reglementarea cadrului legal privind 
efectuarea unui test de proporţionalitate 
anterior adoptării unor noi reglementări 
referitoare la profesii, din perspectiva 
transpunerii Directivei (UE) 2018/958, a 
Parlamentului European şi a Consiliului 
din 28 iunie 2018 privind efectuarea 
unui test de proporţionalitate înainte de 
adoptarea unor noi reglementări 
referitoare la profesii, publicată în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
(JOUE), seria L, nr.173 din 9 iulie 2018, 
în contextul îndeplinirii obligaţiilor ce 
revin României, ce rezidă din calitatea 
sa de stat membru al Uniunii Europene. 

 
 
S  - Adoptată 
pe 
21.09.2020 
CD - Adoptat 
pe 
20.10.2020 
 
 

Legea nr. 
245/2020 
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LEGENDA 
Abrevieri Comisii: 

1. Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare ECON 
2. Comisia pentru buget, finanţe şi bănci BUG                                                                                                
3. Comisia pentru industrii şi servicii IND 
4. Comisia pentru transporturi și infrastructură  TRSP 
5. Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice AGRI            
6. Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale DROM 
7. Comisia pentru administraţie publică și  amenajarea teritoriului  ADMIN 
8. Comisia pentru mediu și echilibru ecologic MED 
9. Comisia pentru muncă şi protecţie socială MUN 
10. Comisia pentru sănătate şi familie SAN 
11. Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport INV 
12. Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă CULT 
13. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi JUR 
14. Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 
15. Comisia pentru politică externă 

APAR 
POL EXT 

16. Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor INFOCOM 
17. Comisia pentru egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi EGAL 
18. Comisia pentru afaceri europene 
19. Comisia pentru comunitățile de români din afara granițelor țării 

 

CAE 
CROMANII 

 
Alte abrevieri: 
S - Senat 
CD - Camera Deputaţilor 
TDR - Termen depunere raport 
TAC - Termen aprobare tacită 
SG - Secretar General 
OZ  -  Ordinea zilei 
BP - Biroul permanent 
R - Raport 
Rs - Raport suplimentar 
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F. Bilanţul activităţii comisiilor parlamentare 
ale Camerei Deputaţilor 

 
( la data de 19 noiembrie 2020 ) 

 
 

I.  În perioada  16 – 19 noiembrie 2020  

 
Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 7 rapoarte, din care 1 raport 

suplimentar. 
Comisiile permanente au depus 10 avize. 
Cele 7 rapoarte depuse sunt:  

 rapoarte de adoptare             5 
 rapoarte de respingere          2 

 

Rapoartele elaborate se referă la: 
 Ordonanțe de urgență ale Guvernului:              2 
 Proiecte de legi și propuneri legislative:           5 

 

Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată în  Anexă. 
La comisii se află în prezent 943 proiecte de legi şi propuneri legislative, din care 79 pentru raport 

suplimentar.  

 

II. De la începutul actualei legislaturi 

 
Comisiile parlamentare au întocmit  2810 de rapoarte, din care: 
 

Rapoarte 

În anul 

2017 

În anul 

2018 

 

În anul 

2019 

 

În anul 

2020 

 

 rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 
648 751 461 511 

 rapoarte suplimentare 
115 67 68 60 

 rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 
55 31 23 20 

TOTAL 818 849 552 591 
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A N E X A  
 

PROIECTE DE LEGI ŞI PROPUNERI LEGISLATIVE 
dezbătute în comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor pentru care au fost depuse rapoarte 

în perioada  16 – 19 noiembrie 2020 
 

I. Comisia pentru buget 
 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 379/2020 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã 
a Guvernului nr.75/2020 pentru completarea Ordonanţei 
de urgenţã a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea 
unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor 
măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor 
acte normative şi prorogarea unor termene şi alte 
modificări fiscal-bugetare – raport comun cu Comisia 
pentru muncă 

Guvern,     
adoptat     
de Senat 

8.07.20 
16.11.20 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(505/R din 
16.11.2020) 

2 PLx 440/2020 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.100/2020 pentru prorogarea termenului 
prevăzut la art.III alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.1/2020 privind unele măsuri fiscal-
bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative - raport comun cu Comisia pentru muncă și 
Comisia pentru tehnologia informației 

Guvern,     
adoptat     
de Senat 

26.10.20 
4.11.20 

10.11.20 
16.11.20 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(506/R din 
16.11.2020) 

3 PLx 626/2020 
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale – 
raport comun cu Comisia pentru administrație 

1 
deputat,   
respinsă  
de Senat 

16.11.20 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(508/R din 
17.11.2020) 

4 PLx 477/2019 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală şi a Legii 
nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum şi aprobarea 
unor măsuri fiscal-bugetare 

1 senator,   
adoptat    
de Senat 

17.11.20 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(510/R din 
17.11.2020) 

5 PLx 173/2018 
Propunere legislativă pentru modificarea art.32 din Legea 
nr.273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale 
– raport comun cu Comisia pentru administrație 

16 
deputați,   
respinsă   
de Senat 

16.11.20 

Raport 
suplimentar  

de respingere 
(237/RS bis din 

17.11.2020) 
  

II. Comisia pentru  agricultură 
 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 652/2020 
Propunere legislativă privind aprobarea Programului pilot 
de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare a 
legumelor şi fructelor în judeţul Teleorman 

1 
deputat,   
respinsă    
de Senat 

17.11.20 

Raport de 
respingere 
(509/R din 
17.11.2020) 
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III. Comisia  pentru administrație 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 626/2020 
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale – 
raport comun cu Comisia pentru buget 

1 
deputat,   
respinsă  
de Senat 

16.11.20 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(508/R din 
17.11.2020) 

2 PLx 173/2018 
Propunere legislativă pentru modificarea art.32 din Legea 
nr.273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale 
– raport comun cu Comisia pentru buget 

16 
deputați,   
respinsă   
de Senat 

16.11.20 

Raport 
suplimentar  

de respingere 
(237/RS bis 
din17.11.2020) 

 
IV. Comisia  pentru muncă 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 379/2020 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã 
a Guvernului nr.75/2020 pentru completarea Ordonanţei 
de urgenţã a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea 
unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor 
măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor 
acte normative şi prorogarea unor termene şi alte 
modificări fiscal-bugetare – raport comun cu Comisia 
pentru buget 

Guvern,     
adoptat     
de Senat 

8.07.20 
16.11.20 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(505/R din 
16.11.2020) 

2 PLx 440/2020 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.100/2020 pentru prorogarea termenului 
prevăzut la art.III alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.1/2020 privind unele măsuri fiscal-
bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative - raport comun cu Comisia pentru buget și 
Comisia pentru tehnologia informației 

Guvern,     
adoptat     
de Senat 

26.10.20 
4.11.20 

10.11.20 
16.11.20 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(506/R din 
16.11.2020) 

3 PLx 355/2016 

Proiect de Lege privind Statutul personalului profesionist 
operativ de intervenţie din cadrul serviciilor de 
ambulanţă judeţene şi al Serviciului de Ambulanţă 
Bucureşti-Ilfov – raport comun cu Comisia pentru 
sănătate 

77 
parlam.,   
adoptat    
de Senat 

17.10.20 
16.11.20 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(507/R din 
17.11.2020) 

 
V. Comisia  pentru sănătate 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 355/2016 

Proiect de Lege privind Statutul personalului profesionist 
operativ de intervenţie din cadrul serviciilor de 
ambulanţă judeţene şi al Serviciului de Ambulanţă 
Bucureşti-Ilfov – raport comun cu Comisia pentru 
muncă 

77 
parlam.,   
adoptat    
de Senat 

17.10.20 
16.11.20 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(507/R din 
17.11.2020) 
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VI. Comisia  tehnologia informației 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 440/2020 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.100/2020 pentru prorogarea termenului 
prevăzut la art.III alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.1/2020 privind unele măsuri fiscal-
bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative - raport comun cu Comisia pentru buget și 
Comisia pentru muncă 

Guvern,     
adoptat     
de Senat 

26.10.20 
4.11.20 

10.11.20 
16.11.20 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(506/R din 
16.11.2020) 
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR PARLAMENTARE  
ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

 
Grupul parlamentar al  
Partidului Naţional Liberal 

 
 

 Întrebări 
 

 
Adresată doamnei Monica Anisie, ministrul Educației și Cercetării  

 
Extinderea programului „Masă Caldă” la nivelul unităților de învățământ din Județul Suceava 

 
Stimată doamnă ministru, 
În data de 7 februarie 2020, Guvernul PNL a adoptat Ordonanța de urgență nr. 9/2020 privind aprobarea Programului-

pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 150 de unități de învățământ preuniversitar de stat. 
Programul se adresează elevilor care se află în situație de abandon școlar ca urmare a condițiilor socioeconomice și geografice 
defavorabile. Decizia Guvernului de a extinde acest program de la 50 la 150 de unități de învățământ a fost luată ca urmare a 
efectelor pozitive pe care le-a înregistrat programul în prima sa etapă. 

Mai mult decât atât, în partea finală a actului normativ se prevede că ” la finalul anului 2020, în urma analizei realizate 
de Ministerul Educației și Cercetării, pe baza rezultatelor obținute și interpretate lunar, pe parcursul derulării proiectului, la 
nivelul fiecărui inspectorat școlar județean/Inspectoratului Școlar al Municipiului București, prin hotărâre a Guvernului, se 
va decide asupra oportunității extinderii acestui program la nivel național, respectiv asupra modalității de implementare”. 

Având în vedere faptul că ne apropiem de finalul anului și o decizie cu privire la extinderea programului-pilot trebuie să 
fie luată, în scopul cuprinderii cheltuielilor necesare în structura bugetului de stat pentru anul viitor și luând în considerare 
condițiile socioeconomice și geografice din județul Suceava, vă solicit, doamnă ministru, să aduceți următoarele precizări: 

 Câte și care unități de învățământ din județul Suceava vor fi cuprinse în anul 2021 în cadrul programului ”Masă 
caldă”? 

 Câte și care unități de învățământ in județul Suceava vor fi cuprinse în anul 2021 în cadrul programului pilot 
”Școală după școală”? 

 Având în vedere faptul că cele două programe impun realizarea de investiții în cadrul unităților școlare (spații 
igienice de servire a mesei/cantine), vă rog să precizați în ce măsură Guvernul susține financiar autoritățile administrației 
publice locale pentru realizarea acestora? 

Solicit formularea răspunsului în scris. 
Vă asigur de înalta mea apreciere,       Deputat 

Dumitru Mihalescul 
*** 

 
Adresată  doamnei Victoria Violeta Alexandru,  ministrul Muncii și Protecției Sociale 

       domnului Ion Marcel Vela, ministrul Afacerilor Interne 
 

Solicitare de analiză a unui memoriu primit la cabinetul parlamentar 
 
Stimată doamnă ministru, 
Stimate domnule ministru, 
În calitate de deputat ales în circumscripția electorală nr.17 Dolj, săptămânal primesc la biroul meu parlamentar sesizări, 

memorii și petiții cu privire la unele probleme cu care se confruntă cetățenii în relația lor cu autoritățile publice. În măsura în 
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care petițiile acestora pot fi soluționate de către autoritățile competente ale statului român, redirecționez memoriile primite în 
vederea soluționării cauzelor sau a găsirii celor mai bune soluții.  

În acest sens, am primit la biroul meu parlamentar un memoriu înaintat de către domnul Bozgan Ștefan Dan, cu 
domiciliul în municipiul Craiova, care, în calitate de angajat al Operei Române din Craiova, acuză faptul că noul management 
al instituției a dispus desfacerea contractului individual de muncă pentru o faptă inexistentă. Ulterior, petiționarul reclamă 
faptul că a fost formulată o plângere penală împotriva sa, care stă în nelucrare de la data înregistrării dosarului penal. Având în 
vedere faptul că petiționarul solicită o justă analiză a cauzei sale, vă solicit, domnilor miniștri, să analizați această situație și, în 
măsura în care se impune, să dispuneți măsurile legale. 

Atașez prezentei întrebări o copie a memoriului înaintat de domnul Bozgan Ștefan Dan către cabinetul meu parlamentar. 
Solicit formularea răspunsului în scris. 

Cu deosebită apreciere,        Deputat 
Nicolae Giugea 

*** 
 

Adresată domnului  Ioan Marcel Boloș,  ministrul Fondurilor Europene 
  

Detalii privind alocările financiare pentru Regiunea de dezvoltare Nord-Est în perioada 2021-2027 
 
Stimate domnule ministru, 
Noul cadrul financiar multianual 2021-2027 a fost foarte bine pregătit în ultimul an, în special cu privire la 

descentralizarea managementului programelor operaționale, scopul urmărit fiind o cât mai mare apropiere a deciziilor de 
nevoile de finanțare și de beneficiarii finali ai fondurilor europene. Mai mult decât atât, angajamentul Guvernului PNL este 
acela de a continua procesul de descentralizarea  prin transferul de resurse și competențe nu numai la nivel regional, ci și 
județean și local, în scopul eliminării decalajelor de dezvoltare economică și socială între regiunile de dezvoltare ale țării. 

După cum foarte bine cunoașteți, slaba utilizare a fondurilor europene în perioada 2014-2019 și lipsa direcționării 
resurselor către Regiunea de Nord-Est a determinat situația nedorită în care Moldova are cel mai scăzut PIB/locuitor din 
Uniunea Europeană.  

Din fericire, în ultimul an situația s-a schimbat în mod semnificativ, iar fondurile pentru coeziune au început să meargă 
către regiunile care au cea mai mare nevoie de dezvoltare, cum este Regiunea Nord-Est. 

Având în vedere succesul uriaș înregistrat de Președintele României și de Guvernul PNL cu privire la obținerea unei 
alocări financiar de 80 de miliarde de euro pentru perioada 2021-2027, precum și reformele administrative realizate de 
Ministerul Fondurilor Europene în ultimul an, vă solicit, domnule ministru, următoarele informații: 

 Care sunt sumele estimate a fi direcționate către Regiunea Nord-Est Moldova din cele două instrumente financiare: 
bugetul multianual al UE pentru perioada 2021- 2027 și NextGeneration EU, fondul pentru relansare economică? 

 Având în vedere faptul că la nivelul Regiunii Nord-Est va fi transferat managementul unor programe operaționale 
regionale, vă rog să precizați ce domenii de finanțare vor viza acestea (transporturi, mediu, educație, sănătate etc)? 

 În condițiile în care autorități ale administrației publice județene sau locale vor putea să gestioneze obiective de 
investiții majore (construirea de centuri ocolitoare, pasaje, drumuri de legătură din rețeaua națională), vă rog să precizați dacă 
autoritățile de management regional vor putea să finanțeze nemijlocit asemenea investiții sau dacă autoritățile județene sau 
locale vor putea solicita direct de la Comisia Europeană finanțări suplimentare pentru dezvoltarea infrastructurii în regiunile 
care au nevoie urgentă de dezvoltare? 

 Vă rog să precizați, de asemenea, dacă la nivelul resurselor umane (pregătire tehnico-economică și sub aspect 
numeric), Agenția pentru dezvoltare regională Nord-Est este pregătită pentru a prelua competențele suplimentare rezultate din 
procesul de descentralizare? 

Solicit formularea răspunsului în scris. 
Vă asigur de înalta mea apreciere, 

Deputat 
Ioan Balan 

*** 
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Adresată  domnului Antonel Tănase,  Secretarul General al Guvernului României 
 

Despre declararea caracterului de utilitate publică a activității Asociației „15 Noiembrie 1987” 
 

Stimate domnule Secretar General, 
În data de 15 Noiembrie 2020, cu ocazia manifestării publice de comemorare a Revoltei muncitorești anticomuniste din 

15 noiembrie 1987, victimele represiunii comuniste și urmașii acestora au cerut parlamentarilor de Brașov să solicite 
Guvernului României, în temeiul principiului colaborării loiale prevăzut de art. (1) alin. (3) din Constituția României, să 
informeze dacă va adopta hotărârea de guvern privind declararea de utilitate publică a activității Asociației „15 Noiembrie 
1987”, conform adresei Secretariatului de Stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist 
instaurat în România în perioada 1945-1989, anexată prezentei întrebări. 

În temeiul prevederilor art. 192 din Regulamentul Camerei Deputaților, coroborat cu prevederile art. 39 din Legea 
96/2006 privind statutul deputaților și senatorilor, cu modificările și completările ulterioare, vă rugăm să ne răspundeți 
următoarei întrebări:  

Se află pe agenda Guvernului României, din luna noiembrie 2020, adoptarea Hotărârii de Guvern privind recunoașterea 
Asociației „15 Noiembrie 1987” ca fiind de utilitate publică ? 

Vă solicit răspuns scris. 
Vă mulțumesc!          Deputat  
Cu stimă,         Gabriel Andronache 

*** 
 

 


