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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 25.09.2020)
Totalul iniţiativelor legislative
din care:
– existente la începutul sesiunii februarie-iunie 2020

1369

– 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
1) Dezbătute
din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională
– votate
din care: - înaintate la Senat
- în procedura de promulgare
- promulgate*
- respinse definitiv
- în mediere
- în divergenţă
2) Se află în proces legislativ
a) pe ordinea de zi
b) la comisii
c) cu rapoarte depuse urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune

81
308

1935

225
306
48
51
183
24
1
1
1636
641
971
19

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

5

3) Desesizări
4) Retrase de inițiatori

6
2

5) Înregistrate la Camera Deputaţilor

33

- în faza de prezentare la Biroul Permanent
- prezentate la Biroul Permanent – urmează a fi trimise la comisii

33
0

Cele 306 iniţiative legislative votate privesc:
83 proiecte de legi iniţiate de Guvern:
din care:
53 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului
3 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului
27 proiecte de legi
223 propuneri legislative
din care
* În anul 2020 au fost promulgate 207 legi, dintre care 24 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 25.09.2020)

Totalul iniţiativelor legislative

1654

din care:
– existente la începutul sesiunii septembrie-decembrie 2020

1573

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie 2020

81

1) Dezbătute

17
din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională

– votate
din care: - înaintate la Senat
- în procedura de promulgare
- promulgate*
- respinse definitiv
- în mediere
- în divergenţă
2) Se află în proces legislativ
a) pe ordinea de zi
b) la comisii
c) cu rapoarte depuse urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune
d) propuneri legislative trimise pentru avize la Consiliul Legislativ şi/sau pentru puncte de
vedere Guvern
3) Înregistrate la Camera Deputaţilor
- în faza de prezentare la Biroul Permanent
- prezentate la Biroul Permanent – urmează a fi trimise la comisii

12
15
3
10
2
0
1
1
1636
641
971
19
5
33
33
0

Cele 15 iniţiative legislative votate privesc:
4 proiecte de legi iniţiate de Guvern:
din care:
3 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului
1 proiect de lege
11 propuneri legislative
din care
* În anul 2020 au fost promulgate 207 legi, din care 205 din inițiativele legislative adoptate în sesiunile anterioare.
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C. Situaţia inițiativelor legislative aflatepe ordinea de zi
a Camerei Deputaților
Şedinţa online a Camerei Deputaților și Senatului
din ziua de marți, 22 septembrie 2020

2

Înscrise pe ordinea de zi
- votate

2
din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională
- la promulgare



2
2

Cele 2 iniţiative legislative votate privesc:
2 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului

Ives
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ives r

D. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor
în săptămâna 21 - 25 septembrie 2020

I. Proiecte de legi adoptate de Camera Deputaţilor şi Senat în şedinţă comună:

1.

PL-x 491/2020 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 135/2020 cu privire la
rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri
bugetare

2.

PL-x 492/2020 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.136/2020 pentru rectificarea
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020
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E. Bilanţul activităţii comisiilor parlamentare
ale Camerei Deputaţilor
( la data de 24 septembrie 2020 )

I. În perioada 21 – 24 septembrie 2020
Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 7 rapoarte.
Comisiile permanente au depus 33 avize.
Cele 7 rapoarte depuse sunt:
 rapoarte de adoptare
7
Rapoartele elaborate se referă la:
 Ordonanțe de urgență ale Guvernului:
1
 Proiecte de legi și propuneri legislative:
6
Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată în Anexă.
La comisii se află în prezent 708 proiecte de legi şi propuneri legislative, din care 76 pentru raport
suplimentar.
II. De la începutul actualei legislaturi
Comisiile parlamentare au întocmit 2702 de rapoarte, din care:
În anul
Rapoarte



rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor



rapoarte suplimentare



rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul

În anul

În anul

În anul

2018

2019

2020

648

751

461

419

115

67

68

48

55

31

23

16

818

849

552

483

2017

TOTAL
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ANEXA
PROIECTE DE LEGI ŞI PROPUNERI LEGISLATIVE
dezbătute în comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor pentru care au fost depuse rapoarte
în perioada 21 – 24 septembrie 2020
I. Comisia pentru buget
Nr.
crt.

1

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

PLx 549/2020

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

Data
dezbaterii

Observaţii

Guvern

22.09.20

Raport de
aprobare
cu
amendamente
(419/R din
23.09.2020)

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Guvern,
adoptat
de Senat

21.09.20

Raport de
aprobare
cu
amendamente
(417/R din
22.09.2020)

Data
dezbaterii

Observaţii

21.09.20

Raport de
aprobare cu
amendamente
(417/R din
22.09.2020)

Iniţiator

II. Comisia pentru industrii
Nr.
crt.

1

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

PLx 498/2020

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr.128/2020 privind unele măsuri pentru
instituirea Programului naţional de racordare a populaţiei
şi clienţilor noncasnici Ia sistemul inteligent de
distribuţie a gazelor naturale – raport comun cu
Comisia pentru administrație

III. Comisia pentru administrație
Nr.
crt.

1

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

Iniţiator

PLx 498/2020

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.128/2020 privind unele măsuri
pentru instituirea Programului naţional de racordare a
populaţiei şi clienţilor noncasnici Ia sistemul inteligent
de distribuţie a gazelor naturale – raport comun cu
Comisia pentru industrii

Guvern,
adoptat
de Senat

IV. Comisia pentru muncă
Nr.
crt.
1

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

Iniţiator

PLx 453/2020

Proiect de Lege pentru modificarea Legii
nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru
şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

6 deputați,
adoptat de
Senat

Data
dezbaterii

Observaţii

8.09.20
15.09.20

Raport de
aprobare cu
amendamente
(416/R din
21.09.2020)
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2

3

4

PLx 83/2017

Proiect de Lege pentru modificarea pct.38 din
anexa nr.2 din Legea nr.263 /2010 privind sistemul
unitar de pensii publice

2 deputați,
adoptat de
Senat

15.09.20

Plx 526/2017

Propunere legislativă pentru modificarea şi
completarea Legii nr.218 din 23 iulie 2015 privind
protejarea şi sprijinirea persoanelor afectate de
emisiile de substanţe nocive provenite din
extracţiile de ţiţei din zona Suplacu de Barcău

6 parlam.,
respinsă
de Senat

15.09.20

PLx 657/2018

Proiect de Lege pentru modificarea art.65 alin.(5)
din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de
pensii publice

40 parlam.,
adoptat de
Senat

15.09.20

Raport
suplimentar
de aprobare
(737/RS din
21.09.2020)
Raport
suplimentar
de aprobare cu
amendamente
(7/RS din
21.09.2020)
Raport
suplimentar
de aprobare cu
amendamente
(356/RS din
21.09.2020)

V. Comisia pentru apărare
Nr.
crt.

1

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

PLx 548/2020

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

Iniţiator

Guvern

Data
dezbaterii

Observaţii

15.09.20

Raport de
aprobare
(418/R din
22.09.2020)
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR PARLAMENTARE
ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR
Grupul parlamentar al Uniunii
Democrate Maghiare din România

 Întrebări
Adresată doamnei Cristina Monica Anisie, ministrul Educației și Cercetării
Finanţarea de bază pentru antepreşcolari
Stimată doamnă ministru,
Conform Legii nr. 201/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul educaţiei, creşele
publice şi private vor primi finanţare de la bugetul de stat. Actul normativ trebuia să intre în vigoare din anul şcolar 20192020, dar termenul a fost prorogat prin Ordonanța de urgență nr. 23/2019 pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr.
1/2011, instituirea unor derogări şi prorogarea unor termene, și ar trebui să intre în vigoare din anul școlar 2021-2022 conform
alin. (22) al art. 9 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011. Această lege reglementează că sarcina finanţării sistemului de
învăţământ antepreşcolar nu va reveni exclusiv administraţiilor publice locale ci aceste costuri vor fi suportate şi din bugetul de
stat.
Legea inițiată de UDMR și adoptată de Parlament are obiectivul de a încuraja administraţiile publice locale, cultele şi
organizaţiile neguvernamentale să înfiinţeze creşe noi şi să le extindă pe cele existente pentru a asigura numărul de locuri
necesare. Învăţământul antepreşcolar are o importanţă atât din punct de vedere al dezvoltării copiilor, dar vine şi în sprijinul
celor care doresc să întemeieze o familie şi să-şi echilibreze viaţa familială şi cea profesională.
Întrebări:
1. Vă rog să-mi precizaţi pe fiecare judeţ în parte, care este numărul creşelor de stat, confesionale și private cu autorizaţie
de funcţionare și câte locuri au?
2. Care este suma pe care doriți să alocați pentru finanțarea de baza pentru antepreșcolari din bugetul de stat 2021?
Solicit răspuns în scris.
Cu stimă,
Deputat
Csép Éva- Andrea
***
Adresată doamnei Cristina Monica Anisie, ministrul Educației și Cercetării
Obligativitatea purtării măștii în sala de clasă pentru elevii din ciclul primar și pentru preșcolari
La sfârșitul lunii august Organizația Mondială a Sănătății (OMS) recomanda purtarea măștii pentru copiii de 6-11 ani și
peste în aceleași condiții ca adulții, în special în cazurile în care nu se poate garanta o distanță de cel puțin un metru față de
ceilalți copii și dacă transmiterea virusului este generalizată în zona respectivă.
OMS recomandă ca decizia de a utiliza mască să aibă la bază o serie de factori, printre care nivelul de transmitere al
virusului în zona în care locuiește copilul și capacitatea sa de a utiliza masca corect și în deplină siguranță.
După cum știm, Guvernul a decis că școala va începe la data de 14 septembrie, iar majoritatea elevilor vor merge fizic la
școală. Vor exista trei scenarii pentru desfășurarea cursurilor, în funcție de numărul de bolnavi de COVID-19 din fiecare

9

CAMERA DEPUTAŢILOR
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Newsletter nr. 13 - 2020
Săptămâna 21 - 25 septembrie 2020
localitate: scenariul 1 - toți elevii merg fizic la școală, scenariul 2 - unii elevi merg la școală, alții învață online, și scenariul 3 elevii învață exclusiv online, conform Ordinului nr. 5487 din 31 august 2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a
activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea
îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2.
Direcția de sănătate publică (DSP) informează Inspectoratul Școlar Județean și Comitetul Județean Pentru Situații de
Urgență cu privire la situația epidemiologică la nivelul fiecărei localități, potrivit căreia acestea vor fi încadrate în zone verzi,
zone galbene sau zone roșii.
Conform datelor transmise Ministerului Educației și Cercetării de Inspectoratele Școlare Județene, în data de 21
septembrie 2020 un număr de 12.945 de unități de învățământ sunt în Scenariul 1 (verde), cu participarea zilnică a tuturor
preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție sanitară; 4.406 de
unități de învățământ sunt în Scenariul 2 (galben) cu participarea zilnică a tuturor preșcolarilor și elevilor din învățământul
primar, a elevilor din clasele a VIII-a și a XII-a, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție, respectiv revenirea
parțială a elevilor din celelalte clase de gimnaziu și liceu, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție; 305 de
unități de învățământ sunt în Scenariul 3 (roșu), cu participarea preșcolarilor și elevilor la activități/lecții online.
Având în vedere că zonele declarate verzi de DSP constituie un risc scăzut de contaminare cu noul coronavirus (SARSCoV-2), iar situația epidemiologică la nivelul localității permite instituției de învățământ Scenariul 1, ar fi indicat ca elevii din
ciclul primar și preșcolarii să nu aibă obligativitatea de a purta mască.
Pe termen scurt, acest demers este acceptat sau, mai degrabă, tolerat de părțile implicate în învățământ (cadre didactice,
copii, părinți), pe termen lung însă, ținând cont de prognoza epidemiologilor, această situație o să fie constantă și poate dura
ani de zile până la revenirea la normalitate.
1. Doamnă ministru, vă rog să analizați cu celeritate aspectele prezentate și să îmi precizați
ce alternative aveți în vedere să implementați pentru a evita purtarea măștilor de către preșcolarii și elevii din învățământul
primar, pe termen lung?
2. Având în vedere că această epidemie va avea o evoluție și o durabilitate incerte, cum
evaluați că se va desfășura învățământul românesc, ce strategie eficientă de învățare veți implementa, pentru că modul actual
de desfășurare al cursurilor este inacceptabil și este, în mod clar, în detrimetrul evoluției elevilor.
Solicit răspuns în scris.
Deputat
Benkő Erika
***
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