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Dacă doriţi să vă dezabonaţi de la acest serviciu, trimiteţi reply cu subiect „newsletter unsuscribe”.
* Datele prezentate sunt primite de la Grupurile parlamentare
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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 09.10.2020)
Totalul iniţiativelor legislative

1987

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

133

1) Dezbătute

319
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

233
317
50
54
189
24
1
1
1677
641
1009
19

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

8

3) Desesizări

7

4) Retrase de inițiatori

2

5) Înregistrate la Camera Deputaţilor

13

- în faza de prezentare la Biroul Permanent

13

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

0

Cele 317 iniţiative legislative votate privesc:
87 proiecte de legi iniţiate de Guvern:
din care:
56 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului
3 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului
28 proiecte de legi
230 propuneri legislative
din care
* În anul 2020 au fost promulgate 213 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 09.10.2020)
Totalul iniţiativelor legislative

1706

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

1573

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie 2020

133

1) Dezbătute

29
din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională

21

– 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

27
6
14
7
0
1
1
1677
641
1009
19
8
13
13
0

Cele 27 iniţiative legislative votate privesc:
8 proiecte de legi iniţiate de Guvern:
din care:
6 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului
2 proiecte de legi
19 propuneri legislative
din care
0 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului
* În anul 2020 au fost promulgate 213 legi, din care 206 din inițiativele legislative adoptate în sesiunile anterioare.
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C. Situaţia inițiativelor legislative aflate pe ordinea de zi
a Camerei Deputaților
Şedinţa online a Camerei Deputaților și Senatului
din ziua de marți, 6 octombrie 2020

22

Înscrise pe ordinea de zi
- votate

12
din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională
9
- la Senat
3
- la promulgare



9

Cele 12 iniţiative legislative votate privesc:
4 proiecte de lege inițiate de Guvern, din care:
3 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului
1 proiect de lege
8 propuneri legislative

Ives
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D. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor
în săptămâna 5 - 9 octombrie 2020
I. Proiecte de legi adoptate de Camera Deputaţilor în calitate de Cameră Decizională:
1.

PL-x 59/2019 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2018 pentru completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor
cheltuieli în domeniul sănătăţii

2.

Pl-x 372/2020 – Lege pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic
nr.407/2006

3.

PL-x 183/2020 - Lege privind camerele pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură şi
dezvoltare rurală

4.

PL-x 446/2020 - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.160/1998 pentru organizarea şi exercitarea
profesiunii de medic veterinar

5.

Pl-x 526/2017 - Lege pentru modificarea art.1 alin.(2) din Legea nr.218/2015 privind protejarea şi sprijinirea
persoanelor afectate de emisiile de substanţe nocive provenite din extracţiile de ţiţei din zona Suplacu de
Barcău

6.

PL-x 532/2020 - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru
finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în
perioada regimului comunist în România

7.

PL-x 531/2020 - Lege pentru abrogarea Legii nr.12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor
activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
Guvernului nr.21/1992 privind protecţia consumatorilor

8.

PL-x 599/2020 - Lege pentru simplificarea şi debirocratizarea transferului de părţi sociale şi a vărsării
capitalului social prin modificarea Legii societăților nr.31/1990

9.

PL-x 498/2020 – Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 128/2020 privind unele
măsuri pentru aprobarea Programului naţional de racordare a populaţiei şi clienţilor noncasnici la sistemul
inteligent de distribuţie a gazelor naturale
II. Proiecte de legi care se transmit spre dezbatere S e n a t u l u i :

1.

PL-x 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
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2.

PL-x 486/2020 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.141/2020 privind
instituirea unor măsuri pentru buna funcţionare a sistemului de învăţământ şi pentru modificarea şi
completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011
(Se consideră adoptat în temeiul art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată)

3.

Pl-x 434/2020 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1 din 5
ianuarie 2011, publicată în Monitorul Oficial nr.18 din 10 ianuarie 2011 cu completările şi modificările
ulterioare
(Se consideră adoptat în temeiul art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată)
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E. Bilanţul activităţii comisiilor parlamentare
ale Camerei Deputaţilor
( la data de 7 octombrie 2020 )
I. În perioada 5 – 7 octombrie 2020
Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 9 rapoarte, din care 1 raport
suplimentar.
Comisiile permanente au depus 22 avize.
Cele 9 rapoarte depuse sunt:
 rapoarte de adoptare
 rapoarte de respingere

8
1

Rapoartele elaborate se referă la:
 Ordonanțe de urgență ale Guvernului:
2
 Proiecte de legi și propuneri legislative:
7
Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată în Anexă.
La comisii se află în prezent 967 proiecte de legi şi propuneri legislative, din care 79 pentru raport
suplimentar.

II. De la începutul actualei legislature
Comisiile parlamentare au întocmit 2718 de rapoarte, din care:
În anul
Rapoarte



rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor



rapoarte suplimentare



rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul
TOTAL

În anul

În anul

În anul

2018

2019

2020

648

751

461

431

115

67

68

50

55

31

23

18

818

849

552

499

2017
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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 5 – 9 octombrie 2020
I. Comisia pentru industrii
Nr.
crt.

1

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

PLx 498/2020

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

Data
dezbaterii

Observaţii

Guvern,
adoptat
de Senat

6.10.20

Raport
suplimentar
de aprobare cu
amendamente
(417/RS din
6.10.2020)

Data
dezbaterii

Observaţii

Iniţiator

II. Comisia pentru agricultură
Nr.
crt.
1

2

3

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

Iniţiator

PLx 446/2020

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii
nr.160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii
de medic veterinar – raport comun cu Comisia pentru
sănătate

46
parlam.,
adoptat
de Senat

21.09.20
5.10.20

PLx 372/2020

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea
Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic
nr.407/2006 – raport comun cu Comisia pentru mediu

13
parlam.,
respinsă
de Senat

29.09.20
30.09.20

PLx 310/2020

Proiect de Lege privind utilizarea, conservarea şi protecţia
solului – raport comun cu Comisia pentru mediu

1
deputat,
adoptat
de Senat

15.09.20
29.09.20

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

6.10.20

Raport
suplimentar
de aprobare cu
amendamente
(417/RS din
6.10.2020)

Raport de
aprobare cu
amendamente
(424/R din
5.10.2020)
Raport de
aprobare cu
amendamente
(425/R din
5.10.2020)
Raport de
aprobare cu
amendamente
(429/R din
6.10.2020)

III. Comisia pentru administrație
Nr.
crt.

1

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

PLx 498/2020

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

Guvern,
adoptat
de Senat
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IV. Comisia pentru mediu
Nr.
crt.
1

2

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

Iniţiator

PLx 372/2020

Propunere
legislativă
pentru
modificarea
şi
completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului
cinegetic nr.407/2006 – raport comun cu Comisia
pentru agricultură

13
parlam.,
respinsă
de Senat

29.09.20
30.09.20

Proiect de Lege privind utilizarea, conservarea şi
protecţia solului – raport comun cu Comisia pentru
agricultură

1
deputat,
adoptat
de Senat

15.09.20
29.09.20

Data
dezbaterii

Observaţii

PLx 310/2020

Data
dezbaterii

Observaţii
Raport de
aprobare cu
amendamente
(425/R din
5.10.2020)
Raport de
aprobare cu
amendamente
(429/R din
6.10.2020)

V. Comisia pentru muncă
Nr.
crt.
1

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

Iniţiator

PLx 557/2020

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea
Legii nr.156/2000 privind protecţia cetăţenilor români
care lucrează în strainătate

26
deputați,
adoptat
de Senat

5.10.20

Raport de
aprobare cu
amendamente
(431/R din
7.10.2020)

Data
dezbaterii

Observaţii

VI. Comisia pentru sănătate
Nr.
crt.
1

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

Iniţiator

PLx 446/2020

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea
Legii nr.160/1998 pentru organizarea şi exercitarea
profesiunii de medic veterinar – raport comun cu
Comisia pentru agricultură

46
parlam.,
adoptat
de Senat

21.09.20
5.10.20

Raport de
aprobare cu
amendamente
(424/R din
5.10.2020)

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

5.10.20

Raport de
aprobare cu
amendamente
(426/R din
6.10.2020)

5.10.20

Raport de
aprobare cu
amendamente
(427/R din
6.10.2020)

VII. Comisia juridică
Nr.
crt.

1

2

Nr. iniţiativă
legislativă

PLx 531/2020

PLx 532/2020

Denumirea proiectului
Proiect de Lege pentru abrogarea Legii nr.12/1990
privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi
de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite şi
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
Guvernului
nr.21/1992
privind
protecţia
consumatorilor
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea
Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea
procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a
imobilelor preluate în mod abuziv în perioada
regimului comunist în România

19
parlam.,
adoptat
de Senat
1
deputat,
adoptat
de Senat
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PLx 599/2020

Proiect de Lege pentru simplificarea şi debirocratizarea
transferului de părţi sociale şi a vărsării capitalului
social prin modificarea Legii nr.31/1990 privind
societăţile

19
parlam.,
adoptat
de Senat

5.10.20

Raport de
aprobare cu
amendamente
(428/R din
6.10.2020)

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

7.10.20

Raport de
respingere
(430/R din
7.10.2020)

VIII. Comisia pentru apărare
Nr.
crt.
1

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx 291/2019

Denumirea proiectului

Propunere
legislativă
pentru
modificarea
şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 1 senator,
nr.82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului respinsă
armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor de Senat
drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat
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