
 
Departamentul Legislativ  
Direcţia procedură legislativă, sinteze şi evaluări 
 
 

S I T U A Ţ I A 

privind împlinirea termenelor constituţionale pentru adoptarea 
proiectelor de lege/propunerilor legislative înregistrate la Camera Deputaţilor, ca primă Cameră sesizată  

(la data : 23 noiembrie 2020) *) 

Nr. 
crt. 

 
Număr/dată 

PLx/Plx 
 

Titlul proiectului de 
lege/propunerii legislative 

Comisia sesizată în 
fond 

Termen 
constituţional 

pentru 
adoptare 

(zile) 

Data 
la care se 
împlineşte 
termenul 

constituţional 

Stadiul în 
procesul legislativ 

1.  PL – x 

661/26.10.2020 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.177/2020 pentru 
aprobarea Acordului de împrumut între 
Uniunea Europeană, în calitate de Creditor şi 
România, în calitate de Împrumutat, în 
valoare de 4.099.244.587 euro, semnat la 
Bucureşti, la 8 octombrie 2020 şi la Bruxelles, 
la 19 octombrie 2020 

Comisia pentru 
buget, finanţe şi 

bănci 

30 de zile 21 noiembrie 
2020 

* potrivit 
Deciziei Curţii 
Constituţionale 

nr.646/2018 

Termenul pentru 
dezbatere şi vot final 

fiind depăşit, 
proiectul de lege se 
consideră adoptat, 
în conformitate cu 
prevederile art.115 

alin.(5) din 
Constituţie şi ale 

art.112 din 
Regulamentul 

Camerei Deputaţilor 
 

(Raport depus la 
03.11.2020) 

 

                                                 
*) La calcularea termenului constituțional s-au avut în vedere prevederile art. 258 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat precum și considerentele reținute în Decizia Curții 
Constituționale nr. 646 din 16.10.2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1087 din 21.12.2018. 



 

  

2 

Nr. 
crt. 

 
Număr/dată 

PLx/Plx 
 

Titlul proiectului de 
lege/propunerii legislative 

Comisia sesizată în 
fond 

Termen 
constituţional 

pentru 
adoptare 

(zile) 

Data 
la care se 
împlineşte 
termenul 

constituţional 

Stadiul în 
procesul legislativ 

2.  Pl – x 

571/30.09.2020 

Propunere legislativă pentru completarea 
Legii nr.550/2004 privind organizarea şi 
funcţionarea Jandarmeriei Române 

Comisia pentru 
apărare, ordine 

publică şi siguranţă 
naţională 

45 de zile 27 noiembrie 
2020 

* potrivit 
Deciziei Curţii 
Constituţionale 

nr.646/2018 

Comisia pentru 
apărare, ordine 

publică şi siguranţă 
naţională 

termen depunere 
raport: 

27.10.2020 

3.  Pl – x 

568/30.09.2020 

Propunere legislativă privind comasarea prin 
absorbţie a Institutului Român pentru 
Drepturile Omului de către Consiliul Naţional 
pentru Combaterea Discriminării 

Comisia pentru 
drepturile omului, 
culte şi problemele 

minorităţilor 
naţionale 

 
Comisia juridică, de 

disciplină şi 
imunităţi 

 

45 de zile 03 decembrie 
2020 

* potrivit 
Deciziei Curţii 
Constituţionale 

nr.646/2018 

Comisia pentru 
drepturile omului, 
culte şi problemele 

minorităţilor 
naţionale 

 
Comisia juridică, de 

disciplină şi imunităţi 
 

termen depunere 
raport: 

28.10.2020 

4.  Pl  – x 

569/30.09.2020 

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.356 din 11 iulie 2003 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Institutului Cultural Român 

Comisia pentru 
cultură, arte, 
mijloace de 

informare în masă 

45 de zile 03 decembrie 
2020 

* potrivit 
Deciziei Curţii 
Constituţionale 

nr.646/2018 

Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace 
de informare în masă 

 
termen depunere 

raport: 

28.10.2020 
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Nr. 
crt. 

 
Număr/dată 

PLx/Plx 
 

Titlul proiectului de 
lege/propunerii legislative 

Comisia sesizată în 
fond 

Termen 
constituţional 

pentru 
adoptare 

(zile) 

Data 
la care se 
împlineşte 
termenul 

constituţional 

Stadiul în 
procesul legislativ 

5.  Pl  – x 

630/20.10.2020 

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii educaţiei naţionale 1/2011 

Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, 

tineret şi sport 

45 de zile 03 decembrie 
2020 

* potrivit 
Deciziei Curţii 
Constituţionale 

nr.646/2018 

Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, 

tineret şi sport 
 

termen depunere 
raport: 

28.10.2020 

6.  PL  – x 

631/20.10.2020 

Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului 
de instituire a Fundaţiei internaţionale  
UE-ALC, semnat la Santo Domingo, la 25 
octombrie 2016 

Comisia pentru 
politică externă 

45 de zile 03 decembrie 
2020 

* potrivit 
Deciziei Curţii 
Constituţionale 

nr.646/2018 

Comisia pentru 
politică externă 

 
Raport depus din: 

04.11.2020 

7.  Pl  – x 

662/26.10.2020 

Propunere legislativă privind modificarea şi 
completarea Legii nr.73/1993 pentru 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Consiliului Legislativ 

Comisia juridică, de 
disciplină şi 

imunităţi 

45 de zile 09 decembrie 
2020 

* potrivit 
Deciziei Curţii 
Constituţionale 

nr.646/2018 

Comisia juridică, de 
disciplină şi   

imunităţi 
 

termen depunere 
raport: 

04.11.2020 
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Nr. 
crt. 

 
Număr/dată 

PLx/Plx 
 

Titlul proiectului de 
lege/propunerii legislative 

Comisia sesizată în 
fond 

Termen 
constituţional 

pentru 
adoptare 

(zile) 

Data 
la care se 
împlineşte 
termenul 

constituţional 

Stadiul în 
procesul legislativ 

8.  Pl  – x 

663/26.10.2020 

Propunere legislativă pentru abrogarea art.210 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ 

Comisia pentru 
administraţie publică 

şi amenajarea 
teritoriului 

Comisia juridică, de 
disciplină şi 

imunităţi 
 

45 de zile 09 decembrie 
2020 

* potrivit 
Deciziei Curţii 
Constituţionale 

nr.646/2018 

Comisia pentru 
administraţie publică 

şi amenajarea 
teritoriului 

Comisia juridică, de 
disciplină şi  

imunităţi 
 

termen depunere 
raport: 

04.11.2020 

9.  PL  – x 

671/02.11.2020 

Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri 
pentru punerea în aplicare a Regulamentului 
(UE) 2017/1.939 al Consiliului din 12 
octombrie 2017 de punere în aplicare a unei 
forme de cooperare consolidată în ceea ce 
priveşte instituirea Parchetului European 
(EPPO) 

Comisia juridică, de 
disciplină şi 

imunităţi 

45 de zile 16 decembrie 
2020 

* potrivit 
Deciziei Curţii 
Constituţionale 

nr.646/2018 

Comisia juridică, de 
disciplină şi   

imunităţi 
 

termen depunere 
raport: 

12.11.2020 

10.  Pl – x 

664/26.10.2020 

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii educaţiei naţionale 
nr.1/2011 

Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, 

tineret şi sport 

45 de zile 23 decembrie 
2020 

* potrivit 
Deciziei Curţii 
Constituţionale 

nr.646/2018 

Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, 

tineret şi sport  
 

termen depunere 
raport: 

18.11.2020 
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Nr. 
crt. 

 
Număr/dată 

PLx/Plx 
 

Titlul proiectului de 
lege/propunerii legislative 

Comisia sesizată în 
fond 

Termen 
constituţional 

pentru 
adoptare 

(zile) 

Data 
la care se 
împlineşte 
termenul 

constituţional 

Stadiul în 
procesul legislativ 

11.  Pl – x 

665/26.10.2020 

Propunere legislativă pentru completarea  
art.12 din Legea nr.1/2011 a educaţiei 
naţionale 

Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, 

tineret şi sport 

45 de zile 23 decembrie 
2020 

* potrivit 
Deciziei Curţii 
Constituţionale 

nr.646/2018 

Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, 

tineret şi sport  
 

termen depunere 
raport: 

18.11.2020 

12.  Pl – x 

672/09.11.2020 

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii educaţiei naţionale 
nr.1/2011 

Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, 

tineret şi sport 

45 de zile 23 decembrie 
2020 

* potrivit 
Deciziei Curţii 
Constituţionale 

nr.646/2018 

Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, 

tineret şi sport  
 

termen depunere 
raport: 

18.11.2020 

13.  PL – x 

673/09.11.2020 

Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului 
între Guvernul României şi Consiliul de 
Miniştri al Bosniei şi Herţegovinei privind 
protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, 
semnat la Sarajevo, la 27 ianuarie 2020 

Comisia pentru 
apărare, ordine 

publică şi siguranţă 
naţională 

45 de zile 23 decembrie 
2020 

* potrivit 
Deciziei Curţii 
Constituţionale 

nr.646/2018 

Comisia pentru 
apărare, ordine 

publică şi siguranţă 
naţională  

 
termen depunere 

raport: 

18.11.2020 
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Nr. 
crt. 

 
Număr/dată 

PLx/Plx 
 

Titlul proiectului de 
lege/propunerii legislative 

Comisia sesizată în 
fond 

Termen 
constituţional 

pentru 
adoptare 

(zile) 

Data 
la care se 
împlineşte 
termenul 

constituţional 

Stadiul în 
procesul legislativ 

14.  Pl – x 

674/09.11.2020 

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă 
nr.33/2007 privind organizarea şi funcţionarea 
Autorităţii Naţionale de Reglementare în 
Domeniul Energiei 

va fi stabilită de 
Biroul permanent în 

condiţiile art.112 
alin.(1) şi alin.(2) 
din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor 

 

45 de zile de la 
data 

înregistrării 
propunerii 

legislative la 
Biroul 

permanent 
însoţită de 

avizele solicitate 

se stabileşte la 
data primirii 

avizelor 
solicitate 

Birou permanent 

Punct de vedere de la 
Guvern 

termen:23.11.2020 

Aviz Consiliul 
Legislativ 

termen: 23.11.2020 

Aviz Consiliul 
Economic si Social 
termen: 23.11.2020 

 

15.  Pl  – x 

675/16.11.2020 

Propunere legislativă privind modificarea şi 
completarea Legii nr.47/1992 privind 
organizarea şi funcţionarea Curţii 
Constituţionale 

 

va fi stabilită de 
Biroul permanent în 

condiţiile art.112 
alin.(1) şi alin.(2) 
din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor 

 

45 de zile de la 
data 

înregistrării 
propunerii 

legislative la 
Biroul 

permanent 
însoţită de 

avizele solicitate 

se stabileşte la 
data primirii 

avizelor 
solicitate 

Birou permanent 

Punct de vedere de la 
Guvern 

termen:02.12.2020 

Aviz Consiliul 
Legislativ 

termen: 02.12.2020 

Aviz Consiliul 
Superior al 

Magistraturii termen: 
03.12.2020 
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Nr. 
crt. 

 
Număr/dată 

PLx/Plx 
 

Titlul proiectului de 
lege/propunerii legislative 

Comisia sesizată în 
fond 

Termen 
constituţional 

pentru 
adoptare 

(zile) 

Data 
la care se 
împlineşte 
termenul 

constituţional 

Stadiul în 
procesul legislativ 

16.  Pl  – x 

676/16.11.2020 

Propunere legislativă pentru completarea 
Legii nr.304/2004 privind organizarea 
judiciară şi a Legii nr.134/2010 privind Codul 
de procedură civilă 

va fi stabilită de 
Biroul permanent în 

condiţiile art.112 
alin.(1) şi alin.(2) 
din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor 

 

45 de zile de la 
data 

înregistrării 
propunerii 

legislative la 
Biroul 

permanent 
însoţită de 

avizele solicitate 

se stabileşte la 
data primirii 

avizelor 
solicitate 

Birou permanent 

Punct de vedere de la 
Guvern 

termen: 02.12.2020 

Aviz Consiliul 
Legislativ 

termen: 02.12.2020 

Aviz Consiliul 
Superior al 

Magistraturii  
termen: 03.12.2020 

 
 
 
 

 Director, 
 

Laura RITEȘ 


