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PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENAT
Direcţia generală legislativă

S I N T E Z A

1.Proiecte de lege şi propuneri legislative 
înregistrate la Senat  

din care:

a) iniţiate de Guvern 

- proiecte de lege 

- Ordonanţe 

- Ordonanţe de urgenţă 

b) propuneri legislative 

- iniţiate de senatori 
- iniţiate de deputaţi 

- propuneri legislative comune 

2.Proiecte de lege şi propuneri legislative 
adoptate de Senat (*) 

din care:

- proiecte de lege iniţiate de Guvern

- ordonanţe de urgenţă

373

131

24

0

107

242

36
81

330

21

114

125

a) pe tipuri:

- propuneri legislative 188

- ordonanţe emise în baza legilor de abilitare 7

februarie - iunie 2020

activităţii legislative desfăşurate în sesiunea

c) iniţiate de cetăţeni 0
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3. Legi promulgate 84

- promulgate 

- aflate la promulgare 

45

69

- în mediere 0

- trimise Camerei Deputaţilor pentru dezbatere 212

- în reexaminare 2

b) pe stadii:

(*) cu şedinţă comună
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0 50 100 150

adoptatepe agenda de lucru a co
misiilo

rpe agenda de lucru a plenului

Propuneri legislative 134 78 19

Proiecte de lege 19 3

Ordonante 90 13 2

adoptate
pe agenda de 

lucru a 
comisiilor

pe agenda de 
lucru a plenului

Stadiul iniţiativelor legislative înregistrate la Senat în 
sesiunea februarie - iunie 2020

*Informaţii la data de 01.07.2020
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Proiecte de lege  înregistrate la Senat pentru dezbatere în sesiunea 
februarie - iunie 2020

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENAT
Direcţia generală legislativă

- proiecte de lege care se dezbat în şedinţă comună 6

- proiecte de lege primite la Senat pentru dezbatere 
ca primă Cameră sesizată

106

- proiecte de lege şi propuneri legislative primite 
la Senat în calitate de Cameră decizională

58

- propuneri legislative depuse la Senat spre 
dezbatere

203

TOTAL iniţiative legislative înregistrate la Senat 373
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Proiecte de lege  înregistrate la Senat pentru dezbatere în sesiunea 
februarie - iunie 2020

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENAT
Direcţia generală legislativă

Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

- proiecte de lege care se dezbat în şedinţă comună 6

Proiect de lege pentru modificarea şi
 completarea unor acte normative în 
domeniul transportului de persoane

/ L625/2019
-lege ordinarăîn lucru, la comisiile 

permanente (proiectul 
se aflã în reexaminare, 
în urma Deciziei de 
neconstitutionalitate)

1

Proiect de lege privind unele măsuri 
pentru asigurarea bunei funcţionări 
a instanţelor judecătoreşti şi a 
parchetelor de pe lângă acestea în 
anul 2020

/ L626/2019
în lucru, la comisiile 
permanente (proiectul 
se aflã în reexaminare, 
în urma Deciziei de 
neconstitutionalitate)

2

Propunere legislativă pentru 
completarea articolului 42 din Legea 
nr.96/2006 privind Statutul 
deputaţilor şi senatorilor republicată 
în Monitorul Oficial nr.49 din 22 
ianuarie 2016

/06.04.2020 
b151/2020

- procedură de 
urgenţă

3

Propunere legislativă pentru 
completarea Legii nr.96/2006 
privind Statutul deputaților și 
senatorilor

plx146/2020/14.0
4.2020 
b176/2020

4

Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.50/2020 cu privire la rectificarea 
bugetului de stat pe anul 2020

E69/16.04.2020 
L232/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege ordinarăTrimis la promulgare

5

adoptat în sedinta 
comunã a celor douã 
Camere (18.06.2020)
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.51/2020 pentru rectificarea 
bugetului asigurărilor sociale de stat 
pe anul 2020

E70/16.04.2020 
L233/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege ordinarăTrimis la promulgare

adoptat în sedinta 
comunã a celor douã 
Camere (18.06.2020)

- proiecte de lege primite la Senat pentru dezbatere 
ca primă Cameră sesizată

106

Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţã a Guvernului nr.66/2019  
pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.117/2017 privind înfiinţarea 
Institutului de Studii Avansate 
pentru Cultura şi Civilizaţia 
Levantului

E134/18.09.2019
 L517/2019

- procedură de 
urgenţă

-lege ordinarăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 

adoptat de Senat 
(14.10.2019)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(25.02.2020)

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgență a Guvernului 
nr.6/2020 pentru modificarea și 
completarea Ordonanței de urgență 
a Guvernului nr.77/2014 privind 
procedurile naționale în domeniul 
ajutorului de stat, precum și pentru 
modificarea și completarea Legii 
concurenței nr.21/1996, și pentru 
modificarea și completarea art.15 
din Legea concurenței nr.21/1996

E18/31.01.2020 
L16/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege organicăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

8

adoptat de Senat 
(03.03.2020)

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.7/2020 pentru modificarea și 
completarea Ordonanței de urgență 
nr.39/2018 privind parteneriatul 
public-privat și pentru stabilirea unor 
măsuri privind investițiile publice

E22/07.02.2020 
L60/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

9

adoptat de Senat 
(02.03.2020)

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.8/2020 pentru modificarea și 
completarea Legii nr.145/2019 
privind statutul polițiștilor de 
penitenciare

E23/06.02.2020 
L61/2020

- procedură de 
urgenţă

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

10

adoptat de Senat 
(06.03.2020)
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.9/2020 pentru aprobarea 
Programului-pilot de acordare a 
unui suport alimentar pentru 
preşcolarii şi elevii din 150 de unităţi 
de învăţământ preuniversitar de stat

E24/07.02.2020 
L62/2020

- procedură de 
urgenţă

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

11

adoptat de Senat 
(07.03.2020)

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.10/2020 pentru completarea Legii 
nr.263/2010 privind sistemul unitar 
de pensii publice

E25/07.02.2020 
L63/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege organicăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

adoptat de Senat 
(02.03.2020)

Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.3/2020 pentru completarea 
art.284 din Legea educaţiei 
naţionale nr.1/2011

plx1/2020/20.01.
2020 L66/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege organicăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

adoptat de Senat 
(02.03.2020)

Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţã a Guvernului nr.11/2020 
privind stocurile de urgență 
medicală, precum și unele măsuri 
aferente instituirii carantinei

E26/10.02.2020 
L67/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege ordinarăA devenit Legea nr. 
20/17.03.2020 
promulgatã prin decret 
nr. 196/17.03.2020 
publicatã în M.O. 
218/17.03.2020

14

adoptat de Senat 
(26.02.2020)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(12.03.2020)

Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.12/2020 privind instituirea 
cadrului legal pentru acordarea unor 
ajutoare de stat individuale de 
salvare

E27/10.02.2020 
L68/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

15

adoptat de Senat 
(09.03.2020)

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.13/2020 pentru modificarea și 
completarea Ordonanţei de urgenţã 
a Guvernului nr.195/2002 privind 
circulația pe drumurile publice

E28/10.02.2020 
L69/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

16

adoptat de Senat 
(10.03.2020)

Buletin legislativ sesiunea februarie - iunie 2020                                                  Informații la data de 1 iulie 2020 7



Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.14/2020 pentru modificarea 
Ordonanței Guvernului nr.41/1994 
privind autorizarea plății cotizațiilor 
la organizațiile internaționale 
interguvernamentale la care 
România este parte, precum și 
pentru aprobarea plății cotizației 
anuale în vederea participării 
Institutului Național de Statistică în 
calitate de asociat în cadrul 
Comitetului de Statistică și 
Guvernanță în Statistică al OCDE

E29/10.02.2020 
L70/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

17

adoptat de Senat 
(02.03.2020)

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.16/2020 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.43/1997 privind regimul juridic al 
drumurilor

E31/10.02.2020 
L71/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

18

adoptat de Senat 
(09.03.2020)

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.17/2020 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative 
din domeniul apărării naţionale

E32/10.02.2020 
L72/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

adoptat de Senat 
(10.03.2020)

Lege privind aprobarea Ordonanței 
de urgență a Guvernului nr.18/2020 
pentru completarea unor acte 
normative în domeniul transportului 
naval

E33/10.02.2020 
L73/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege ordinarăanuntat în plen; 
urmeazã trimiterea la 
promulgare

20

adoptat de Senat 
(09.03.2020)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(30.06.2020)

Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.19/2020 privind organizarea şi 
desfăşurarea Recensământului 
Populaţiei şi Locuinţelor din 
România în anul 2021

E34/10.02.2020 
L74/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

21

adoptat de Senat 
(09.03.2020)
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.20/2020 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.364/2004 
privind organizarea şi funcţionarea 
poliţiei judiciare

E35/10.02.2020 
L75/2020

- procedură de 
urgenţă

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

22

adoptat de Senat 
(10.03.2020)

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.21/2020 pentru modificarea 
Ordonanţei Guvernului nr.19/2002 
privind unele măsuri pentru 
constituirea şi utilizarea fondului 
locativ de protocol şi bunuri mobile 
din domeniul public al statului, aflate 
în administrarea Regiei Autonome 
”Administraţia Patrimoniului 
Protocolului de Stat”

E36/10.02.2020 
L76/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

23

adoptat de Senat 
(02.03.2020)

Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.22/2020 privind recensământul 
general agricol din România runda 
2020

E37/10.02.2020 
L77/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

adoptat de Senat 
(02.03.2020)

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.23/2020 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative cu 
impact asupra sistemului achiziţiilor 
publice

E38/10.02.2020 
L78/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

25

adoptat de Senat 
(09.03.2020)

Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.24/2020 privind unele măsuri 
pentru îmbunătăţirea şi 
reorganizarea activităţii Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală, 
precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative

E39/10.02.2020 
L79/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

26

adoptat de Senat 
(10.03.2020)
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.25/2020 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.95/2006 
privind reforma în domeniul 
sănătăţii, precum şi a Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.158/2005 
privind concediile şi indemnizaţiile 
de asigurări sociale de sănătate

E40/12.02.2020 
L80/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

27

adoptat de Senat 
(26.02.2020)

Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.26/2020 privind modificarea și 
completarea unor acte normative în 
materia alegerilor pentru Senat și 
Camera Deputaților, precum și 
unele măsuri pentru buna 
organizare și desfășurare a 
alegerilor parlamentare anticipate

E42/14.02.2020 
L81/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege organicăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

28

adoptat de Senat 
(19.02.2020)

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.27/2020 pentru modificarea și 
completarea Legii petrolului 
nr.238/2004

E43/27.02.2020 
L89/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

adoptat de Senat 
(27.03.2020)

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.28/2020 pentru modificarea și 
completarea Legii nr.286/2009 
privind Codul penal

E44/19.03.2020 
L142/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege organicăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

adoptat de Senat 
(18.04.2020)

Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.29/2020 privind unele măsuri 
economice și fiscal-bugetare

E45/20.03.2020 
L143/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

31

adoptat de Senat 
(15.04.2020)
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.30/2020 
pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative, precum şi 
pentru stabilirea unor măsuri în 
domeniul protecţiei sociale în 
contextul situaţiei epidemiologice 
determinată de răspândirea 
coronavirusului SARS-CoV-2

E46/20.03.2020 
L144/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege organicăA devenit Legea nr. 
59/19.05.2020 
promulgatã prin decret 
nr. 266/18.05.2020 

adoptat de Senat 
(31.03.2020)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(06.05.2020)

Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţã a Guvernului nr.31/2020 
pentru completarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.77/2011 
privind stabilirea unor contribuții 
pentru finanțarea unor cheltuieli în 
domeniul sănătății

E47/27.03.2020 
L167/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege ordinarăTrimis la promulgare

adoptat de Senat 
(12.05.2020)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(17.06.2020)

Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţã a Guvernului nr.32/2020 
privind modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.30/2020 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative, 
precum şi pentru stabilirea unor 
măsuri în domeniul protecţiei 
sociale în contextul situaţiei 
epidemiologice determinate de 
răspândirea coronavirusului SARS-
CoV 2 şi pentru stabilirea unor 
măsuri suplimentare de protecţie 
socială

E48/30.03.2020 
L168/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege organicăA devenit Legea nr. 
60/19.05.2020 
promulgatã prin decret 
nr. 267/18.05.2020 
publicatã în M.O. 
416/19.05.2020

34

adoptat de Senat 
(08.04.2020)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(06.05.2020)

Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţã a Guvernului nr.33/2020  
privind unele măsuri fiscale și 
modificarea unor acte normative

E49/30.03.2020 
L169/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege ordinarăA devenit Legea nr. 
54/14.05.2020 
promulgatã prin decret 
nr. 260/14.05.2020 
publicatã în M.O. 
396/15.05.2020

35

adoptat de Senat 
(08.04.2020)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(23.04.2020)
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.34/2020 privind acordarea unor 
facilități pentru creditele acordate de 
instituții de credit și instituții 
financiare nebancare anumitor 
categorii de debitori

E50/30.03.2020 
L170/2020

- procedură de 
urgenţă

în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

36

Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.35/2020 privind modalitatea de 
emitere și prelungirea valabilității 
voucherelor de vacanță, în contextul 
situației epidemiologice determinate 
de răspândirea COVID - 19

E51/30.03.2020 
L185/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

37

adoptat de Senat 
(23.04.2020)

Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţã a Guvernului nr.37/2020 
privind acordarea unor facilități 
pentru creditele acordate de instituții 
de credit și instituții financiare 
nebancare anumitor categorii de 
debitori

E55/30.03.2020 
L186/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege ordinarăTrimis la promulgare

adoptat de Senat 
(08.04.2020)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(23.04.2020)

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.34/2020  pentru modificarea și 
completarea Ordonanței de urgență 
a Guvernului nr.1/1999 privind 
regimul stării de asediu și regimul 
stării de urgență

E50/31.03.2020 
L187/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege organicăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

39

adoptat de Senat 
(12.05.2020)

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.36/2020 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, 
precum și pentru adoptarea unor 
măsuri pe timpul stării de urgență 
instituite prin Decretul Președintelui 
României nr.195/2020 privind 
instituirea stării de urgență pe 
teritoriul României

E54/31.03.2020 
L188/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege organicăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

40

adoptat de Senat 
(28.04.2020)
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţã a Guvernului nr.39/2020 
pentru completarea Legii 
nr.455/2001 privind semnătura 
electronică

E57/03.04.2020 
L189/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege organicăTrimis la promulgare

41

adoptat de Senat 
(28.04.2020)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(24.06.2020)

Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţã a Guvernului nr.40/2020 
privind întărirea capacității 
administrative a sistemului sanitar

E58/03.04.2020 
L190/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege ordinarăA devenit Legea nr. 
76/10.06.2020 
promulgatã prin decret 
nr. 288/10.06.2020 
publicatã în M.O. 
493/10.06.2020

42

adoptat de Senat 
(23.04.2020)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(20.05.2020)

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.41/2020 pentru modificarea și 
completarea Legii nr.19/2020 
privind acordarea unor zile libere 
părinților pentru supravegherea 
copiilor, în situația închiderii 
temporare a unităților de învățământ

E59/03.04.2020 
L191/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege organicăA devenit Legea nr. 
61/19.05.2020 
promulgatã prin decret 

adoptat de Senat 
(23.04.2020)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(13.05.2020)

Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţã a Guvernului nr.42/2020 
pentru modificarea și completarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.110/2017 privind Programul de 
susținere a întreprinderilor mici și 
mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, 
precum și pentru aprobarea 
Schemei de ajutor de stat pentru 
susținerea activității IMM-urilor în 
contextul crizei economice generate 
de pandemia COVID-19

E60/03.04.2020 
L192/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege ordinarăA devenit Legea nr. 
75/10.06.2020 
promulgatã prin decret 
nr. 287/10.06.2020 
publicatã în M.O. 
493/10.06.2020

44

adoptat de Senat 
(28.04.2020)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(20.05.2020)
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.38/2020 privind utilizarea 
înscrisurilor în formă electronică la 
nivelul autorităților și instituțiilor 
publice

E56/07.04.2020 
L204/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

45

adoptat de Senat 
(05.05.2020)

Lege  privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţã a Guvernului nr.43/2020 
pentru aprobarea unor măsuri de 
sprijin decontate din fonduri 
europene, ca urmare a răspândirii 
coronavirusului COVID-19, pe 
perioada stării de urgență

E61/07.04.2020 
L205/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege ordinarăA devenit Legea nr. 
82/17.06.2020 

adoptat de Senat 
(05.05.2020)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(27.05.2020)

Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.44/2020 privind prelungirea 
mandatelor autorităților 
administrației publice locale 
cuprinse în perioada 2016-2020, 
unele măsuri pentru organizarea 
alegerilor locale din anul 2020, 
precum și modificarea Ordonanței 
de urgență a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ

E63/08.04.2020 
L206/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege organicăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

47

adoptat de Senat 
(28.04.2020)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(13.05.2020)

Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.44/2020 privind prelungirea 
mandatelor autorităților 
administrației publice locale 
cuprinse în perioada 2016-2020, 
unele măsuri pentru organizarea 
alegerilor locale din anul 2020, 
precum și modificarea Ordonanței 
de urgență a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ

E63/08.04.2020 
L206/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege organicăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

48

adoptat de Senat 
(28.04.2020)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(13.05.2020)

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.45/2020 pentru completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.137/2000 
privind prevenirea şi sancţionarea 
tuturor formelor de discriminare

E64/13.04.2020 
L208/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege organicăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

49

adoptat de Senat 
(12.05.2020)
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.46/2020 pentru completarea art.8 
din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.11/2020 privind 
stocurile de urgenţă medicală, 
precum şi unele măsuri aferente 
instituirii carantinei

E65/13.04.2020 
L209/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

50

adoptat de Senat 
(12.05.2020)

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.47/2020 pentru stabilirea, pe 
perioada stării de urgență instituită 
prin Decretul Președintelui 
României nr.195/2020, a condițiilor 
de comercializare a benzinei și 
motorinei în contextul crizei 
economice generate de pandemia 
SARS-CoV-2

E66/14.04.2020 
L223/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

51

adoptat de Senat 
(12.05.2020)

Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţã a Guvernului nr.48/2020 
privind unele măsuri financiar-fiscale

E67/16.04.2020 
L224/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege ordinarăTrimis la promulgare

52

adoptat de Senat 
(12.05.2020)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(03.06.2020)

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.49/2020 pentru modificarea și 
completarea Ordonanței de urgență 
a Guvernului nr.158/2005 privind 
concediile și indemnizațiile de 
asigurări sociale de sănătate 
precum și pentru reglementarea 
unor măsuri de protecție socială

E68/16.04.2020 
L225/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege organicăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

53

adoptat de Senat 
(12.05.2020)
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.52/2020 pentru modificarea 
art.29 (indice 3) alin.(2) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.40/2015 privind gestionarea 
financiară a fondurilor europene 
pentru perioada de programare 
2014-2020, precum şi pentru 
adoptarea unor măsuri privind 
beneficiarii de fonduri europene în 
contextul răspândirii COVID-19

E71/21.04.2020 
L228/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

54

adoptat de Senat 
(12.05.2020)

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.53/2020 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative 
privind măsuri de protecţie socială 
determinate de răspândirea 
coronavirusului SARS-CoV-2

E72/21.04.2020 
L229/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege organicăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

55

adoptat de Senat 
(12.05.2020)

Proiect de lege pentru modificarea, 
completarea şi abrogarea unor acte 
normative, precum şi pentru 
stabilirea unor măsuri de punere în 
aplicare a Regulamentului (UE) 
2017/2402 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 12 
decembrie 2017 de stabilire a unui 
cadru general privind securitizarea şi
 de creare a unui cadru specific 
pentru o securitizare simplă, 
transparentă şi standardizată şi de 
modificare a Directivelor 
2009/65/CE, 2009/138/CE şi 
2011/61/UE, precum şi a 
Regulamentelor (CE) nr.1060/2009 
şi (UE) nr.648/2012

E77/27.04.2020 
L262/2020

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

56

adoptat de Senat 
(03.06.2020)

Buletin legislativ sesiunea februarie - iunie 2020                                                  Informații la data de 1 iulie 2020 16



Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.55/2020 privind instituirea unor 
măsuri de protecție socială în 
contextul situației epidemiologice 
determinate de răspândirea 
coronavirusului SARS-CoV-2

E74/27.04.2020 
L263/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege organicăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

57

adoptat de Senat 
(19.05.2020)

Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.57/2020 pentru modifcarea și 
completarea Ordonanței Guvernului 
nr.22/2007 privind organizarea și 
funcționarea Comisiei Naționale de 
Strategie și Prognoză

E76/28.04.2020 
L264/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

58

adoptat de Senat 
(27.05.2020)

Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.56/2020 privind unele măsuri 
provizorii în contextul situației 
epidemiologice determinate de 
răspândirea coronavirusului SARS-
CoV-2

E75/27.04.2020 
L265/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

59

adoptat de Senat 
(19.05.2020)

Lege privind unele măsuri pentru 
prevenirea şi combaterea efectelor 
pandemiei de COVID-19

E92/11.05.2020 
L279/2020

-lege organicăA devenit Legea nr. 
55/15.05.2020 
promulgatã prin decret 
nr. 261/15.05.2020 
publicatã în M.O. 
396/15.05.2020

60

adoptat de Senat 
(12.05.2020)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(13.05.2020)

Proiect de lege pentru modificarea și
 completarea Legii nr.295/2004 
privind regimul armelor și al 
munițiilor

E84/08.05.2020 
L280/2020

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

61

respins de Senat 
(23.06.2020)
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.59/2020 pentru stabilirea unor 
măsuri suplimentare în domeniul 
protecției sociale în contextul 
situației epidemiologice determinate 
de răspândirea coronavirusului 
SARS-CoV-2

E79/05.05.2020 
L281/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

62

adoptat de Senat 
(27.05.2020)

Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.60/2020 privind unele măsuri 
financiare în vederea implementării 
proiectelor de infrastructură fazate 
din perioada de programare 2007-
2013, finanțate din fondurile Uniunii 
Europene aferente perioadei de 
programare 2014-2020

E80/05.05.2020 
L282/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

63

adoptat de Senat 
(27.05.2020)

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.62/2020 pentru adoptarea unor 
măsuri în domeniul societăților, în 
vederea desfășurării reuniunilor 
organelor statutare

E83/08.05.2020 
L283/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

64

adoptat de Senat 
(27.05.2020)

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.63/2020  pentru organizarea și 
desfășurarea unor campanii de 
informare publică în contextul 
situației epidemiologice determinate 
de răspândirea COVID-19

E85/08.05.2020 
L284/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

65

adoptat de Senat 
(27.05.2020)

Proiect de lege pentru modificarea și
 completarea Legii nr.184/2001 
privind organizarea și exercitarea 
profesiei de arhitect

E81/12.05.2020 
L301/2020

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

66

adoptat de Senat 
(30.06.2020)

Proiect de lege pentru modificarea și
 completarea Ordonanței de urgență 
a Guvernului nr.158/1999 privind 
regimul de control al exporturilor, 
importurilor și altor operațiuni cu 
produse militare

E86/12.05.2020 
L302/2020

-lege organicăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

67

adoptat de Senat 
(10.06.2020)
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.61/2020 privind completarea 
Legii cadastrului și a publicității 
imobiliare nr.7/1996 și pentru 
modificarea și completarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul 
administrativ

E82/12.05.2020 
L303/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege organicăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

68

adoptat de Senat 
(03.06.2020)

Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţã a Guvernului nr.64/2020 
privind modificarea şi completarea 
art.8 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.43/2020 pentru 
aprobarea unor măsuri de sprijin 
decontate din fonduri europene, ca 
urmare a răspândirii coronavirusului 
COVID-19, pe perioada stării de 
urgenţă

E87/11.05.2020 
L304/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege ordinarăTrimis la promulgare

69

adoptat de Senat 
(03.06.2020)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(17.06.2020)

Lege pentru aprobarea Ordonanței 
de urgență a Guvernului nr.65/2020 
privind unele măsuri pentru 
digitalizarea sistemului de 
coordonare și gestionare a 
fondurilor europene structurale și de 
investiții pentru perioada de 
programare 2014-2020 precum și 
pentru modificarea și completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 66/2011, privind prevenirea, 
constatarea şi sancţionarea 
neregulilor apărute în obţinerea şi 
utilizarea fondurilor europene şi/sau 
a fondurilor publice naţionale 
aferente acestora

E88/12.05.2020 
L305/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege ordinarăTrimis la promulgare

70

adoptat de Senat 
(03.06.2020)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(24.06.2020)
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.66/2020 privind modificarea și 
completarea art.1 din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr.47/2020 
pentru stabilirea, pe perioada stării 
de urgență instituite prin Decretul 
nr.195/2020, a condițiilor de 
comercializare a benzinei și 
motorinei în contextul crizei 
economice generate de pandemia 
SARS-CoV-2

E89/12.05.2020 
L306/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

71

adoptat de Senat 
(03.06.2020)

Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţã a Guvernului nr.67/2020 
privind modificarea unor acte 
normative și prelungirea unor 
termene

E90/12.05.2020 
L307/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege ordinarăanuntat în plen; 
urmeazã trimiterea la 
promulgare

72

adoptat de Senat 
(03.06.2020)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(30.06.2020)

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.68/2020 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative cu 
incidență în domeniul 
managementului situațiilor de 
urgență și al protecției civile

E93/14.05.2020 
L308/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege organicăînscris pe ordinea de 
zi (restituit la comisie, 
pentru raport 
suplimentar) 

73

Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţã a Guvernului nr.69/2020 
pentru modificarea și completarea 
Legii nr.227/2015 privind Codul 
fiscal, precum și pentru instituirea 
unor măsuri fiscale

E94/14.05.2020 
L309/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege ordinarăTrimis la promulgare

74

adoptat de Senat 
(03.06.2020)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(24.06.2020)
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.70/2020 privind reglementarea 
unor măsuri, începând cu data de 
15 mai 2020, în contextul situației 
epidemiologice determinate de 
răspândirea coronavirusului SARS-
CoV-2, pentru prelungirea unor 
termene, pentru modificarea și 
completarea Legii nr.227/2015 
privind Codul Fiscal, a Legii 
educației naționale nr.1/2011, 
precum și a altor acte normative

E95/14.05.2020 
L310/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege organicăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

75

adoptat de Senat 
(03.06.2020)

Lege privind adoptarea Ordonanţei 
de urgenţã a Guvernului nr.72/2020 
pentru suspendarea aplicării 
prevederilor art.21 alin.(6) din Legea 
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 şi instituirea unor măsuri 
tranzitorii

E97/18.05.2020 
L320/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege ordinarăTrimis la promulgare

76

adoptat de Senat 
(03.06.2020)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(17.06.2020)

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.74/2020 pentru modificarea și 
completarea Legii energiei electrice 
și a gazelor naturale nr.123/2012

E99/19.05.2020 
L321/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

adoptat de Senat 
(10.06.2020)

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 investițiilor 
publice și a unor măsuri fiscal-
bugetare, modificarea și 
completarea unor acte normative și 
prorogarea unor termene și alte 
modificări fiscal-bugetare

E100/22.05.2020
 L322/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

78

adoptat de Senat 
(16.06.2020)
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Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.76/2020 pentru abrogarea Legii 
nr.207/2016 privind reglementarea 
marketingului înlocuitorilor laptelui 
matern

E101/22.05.2020
 L323/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

79

adoptat de Senat 
(16.06.2020)

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.77/2020 pentru completarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.64/2007 privind datoria publică

E102/22.05.2020
 L324/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

adoptat de Senat 
(10.06.2020)

Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.78/2020 privind acordarea de 
către Ministerul Sănătății, prin 
direcțiile de sănătate publică 
județene și a municipiului Bucuresti, 
autorităţilor publice locale a 
necesarului de măşti de protecţie 
pentru familiile și persoanele 
defavorizate de pe raza unităților 
administrativ teritoriale, precum și 
pentru suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătății, din Fondul de 
rezervă bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului, prevăzut în bugetul de 
stat pe anul 2020

E103/22.05.2020
 L325/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

81

adoptat de Senat 
(10.06.2020)

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.80/2020 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative în 
domeniul sănătății

E105/26.05.2020
 L340/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

adoptat de Senat 
(16.06.2020)
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Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.81/2020 privind modificarea și 
completarea  Ordonanţei de urgenţã 
a Guvernului nr.3/2015 pentru 
aprobarea schemelor de plăți care 
se aplică în agricultură în perioada 
2015-2020 și pentru modificarea 
art.2 din Legea nr.36/1991 privind 
societățile agricole și alte forme de 
asociere în agricultură

E106/26.05.2020
 L341/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

83

adoptat de Senat 
(16.06.2020)

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.82/2020 pentru aprobarea 
acordării unui stimulent de risc 
pentru personalul centrelor 
rezidențiale de îngrijire și asistență 
a persoanelor vârstnice, centrelor 
rezidențiale pentru copii și adulți cu 
și fără dizabilități, precum și pentru 
alte categorii vulnerabile, izolate 
preventiv la locul de muncă, pe 
perioada stării de urgență

E107/27.05.2020
 L342/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

84

adoptat de Senat 
(16.06.2020)

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.83/2020 pentru modificarea și 
completarea Ordonanţei de urgenţã 
a Guvernului nr.195/2002 privind 
circulația pe drumurile publice și 
pentru stabilirea unor măsuri în 
domeniul circulației pe drumurile 
publice în contextul pandemiei de 
COVID-19

E108/27.05.2020
 L343/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege organicăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

85

adoptat de Senat 
(23.06.2020)

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.84/2020 pentru stabilirea unor 
măsuri necesare în vederea 
implementării Programului 
operațional Ajutorarea persoanelor 
defavorizate - POAD

E109/28.05.2020
 L344/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege organicăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

86

adoptat de Senat 
(23.06.2020)
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Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.85/2020 pentru modificarea și 
completarea Ordonanței de urgență 
a Guvernului nr.81/2019 pentru 
modificarea și completarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.115/2011 privind stabilirea 
cadrului instituțional și autorizarea 
Guvernului, prin Ministerul 
Finanțelor Publice, de a scoate la 
licitație certificatele de emisii de 
gaze cu efect de seră atribuite 
României la nivelul Uniunii 
Europene, precum și pentru 
instituirea unei scheme de ajutor de 
stat privind sprijinirea întreprinderilor 
din sectoarele și subsectoarele 
expuse unui risc important de 
relocare ca urmare a transferului 
costului emisiilor de gaze cu efect 
de seră în prețul energiei electrice

E110/28.05.2020
 L345/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

87

adoptat de Senat 
(23.06.2020)

Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.86/2020 privind modificarea și 
completarea Ordonanței de urgență 
a Guvernului nr.63/2020 pentru 
organizarea și desfășurarea unor 
campanii de informare publică în 
contextul situației epidemiologice 
determinate de răspândirea COVID-
19

E111/27.05.2020
 L346/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

88

adoptat de Senat 
(23.06.2020)

Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.87/2020 privind organizarea şi 
funcţionarea Corpului de control al 
Prim-Ministrului, precum şi pentru 
instituirea unor măsuri de 
îmbunătăţire a activităţii acestuia

E113/29.05.2020
 L347/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege organicăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

89

adoptat de Senat 
(23.06.2020)
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Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.88/2020 privind instituirea unor 
măsuri, precum și a unui sprijin 
financiar, pentru pregătirea 
portofoliului de proiecte în domenii 
strategice considerate prioritare 
pentru perioada de programare 
2021-2027, destinat finanțării prin 
Programul Operațional Asistență 
Tehnică 2014-2020, POAT 2014-
2020, și Programul Operațional 
Infrastructură Mare 2014-2020, 
POIM

E114/29.05.2020
 L348/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

90

adoptat de Senat 
(16.06.2020)

Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.89/2020 privind modificarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.110/2017 privind Programul de 
susținere a întreprinderilor mici și 
mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, 
precum și pentru modificarea și 
completarea Schemei de ajutor de 
stat pentru susținerea activității IMM-
urilor în contextul crizei economice 
generate de pandemia COVID-19

E115/29.05.2020
 L349/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

91

adoptat de Senat 
(16.06.2020)

Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţã a Guvernului nr.90/2020 
pentru modificarea Ordonanței 
Guvernului nr.6/2019 privind 
instituirea unor facilități fiscale, 
precum și pentru modificarea altor 
acte normative

E116/29.05.2020
 L350/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege ordinarăTrimis la promulgare

adoptat de Senat 
(10.06.2020)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(17.06.2020)
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Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.92/2020 pentru instituirea unor 
măsuri active de sprijin destinate 
angajaților și angajatorilor în 
contextul situației epidemiologice 
determinate de răspândirea 
coronavirusului SARS CoV-2, 
precum și pentru modificarea unor 
acte normative

E118/29.05.2020
 L351/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

93

adoptat de Senat 
(16.06.2020)

Proiect de lege pentru modificarea și
 completarea Legii nr.374/2013 
privind utilizarea sistemelor 
destinate blocării și întreruperii 
radiocomunicațiilor în perimetrele 
unităților din subordinea 
Administrației Naționale a 
Penitenciarelor

E112/02.06.2020
 L359/2020

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

94

adoptat de Senat 
(16.06.2020)

Proiect de lege privind abilitarea 
Guvernului de a emite ordonanţe

E119/05.06.2020
 L360/2020

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

95

respins de Senat 
(16.06.2020)

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.93/2020 pentru modificarea și 
completarea art.38 din Ordonanța 
de urgență a Guvernului nr.5/2015 
privind deșeurile de echipamente 
electrice și electronice

E120/05.06.2020
 L361/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

96

adoptat de Senat 
(23.06.2020)

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.105/2020 pentru completarea 
Legii nr.291/2018 privind aprobarea 
obiectivului de investiții Autostrada 
Iași-Târgu Mureș, Autostrada Unirii

E138/01.07.2020
 b365/2020

- procedură de 
urgenţă

nerepartizat de Biroul 
permanent la comisii

97
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Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.106/2020 pentru modificarea și 
completarea Legii energiei electrice 
și a gazelor naturale nr.123/2012, 
precum și pentru modificarea unor 
acte normative

E139/01.07.2020
 b366/2020

- procedură de 
urgenţă

nerepartizat de Biroul 
permanent la comisii

98

Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.94/2020 privind unele măsuri 
pentru finanțarea din fonduri 
europene a unor Programe 
Naționale

E122/11.06.2020
 L368/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

99

adoptat de Senat 
(30.06.2020)

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.95/2020 pentru modificarea și 
completarea Ordonanței Guvernului 
nr.25/2001 privind înființarea 
Companiei Naționale de Investiții 
”C.N.I.” - S.A.

E123/11.06.2020
 L369/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

100

adoptat de Senat 
(23.06.2020)

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.96/2020 pentru modificarea Legii 
nr.86/2006 privind Codul vamal al 
României

E124/12.06.2020
 L370/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

adoptat de Senat 
(30.06.2020)

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.97/2020 pentru implementarea 
unor măsuri de simplificare 
administrativă în domeniul protecţiei 
sociale, precum şi pentru acordarea 
unor drepturi şi beneficii de 
asistenţă socială în domeniile de 
activitate în care se menţin restricţii

E125/12.06.2020
 L371/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege organicăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

102

adoptat de Senat 
(30.06.2020)
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Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.98/2020 pentru prorogarea intrării 
în vigoare a unor prevederi din 
Legea nr.75/2020 privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.42/2020 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă 
nr.110/2017 privind Programul de 
susţinere a întreprinderilor mici şi 
mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, 
precum şi pentru aprobarea 
Schemei de ajutor de stat pentru 
susţinerea activităţii IMM-urilor în 
contextul crizei economice generate 
de pandemia COVID-19

E126/12.06.2020
 L372/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

103

adoptat de Senat 
(30.06.2020)

Proiect de lege privind completarea 
art.49 din Legea nr.129/2019 pentru 
prevenirea și combaterea spălării 
banilor și finanțării terorismului, 
precum și pentru modificarea și 
completarea unor acte normative

E127/15.06.2020
 L383/2020 -lege organicăîn lucru, la comisiile 

permanente ale 
Senatului

104

Proiect de lege pentru modificarea și
 completarea Legii nr.212/2015 
privind modalitatea de gestionare a 
vehiculelor și a vehiculelor scoase 
din uz

E130/17.06.2020
 L384/2020 -lege ordinarăîn lucru, la comisiile 

permanente ale 
Senatului

105

Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.99/2020 privind unele măsuri 
fiscale, modificarea unor acte 
normative și prorogarea unor 
termene

E131/25.06.2020
 L397/2020

- procedură de 
urgenţă

în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

106

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã 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

E132/26.06.2020
 L398/2020

- procedură de 
urgenţă

în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

107
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Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.101/2020 privind unele măsuri 
pentru implementarea proiectelor cu 
finanțare din fonduri europene în 
vederea evitării riscului de 
dezangajare pentru perioada de 
programare 2014-2020

E133/26.06.2020
 L399/2020

- procedură de 
urgenţă

în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

108

Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.102/2020 privind transmiterea 
unor terenuri proprietate publică a 
statului din administrarea 
Administraţiei Rezervaţiei Biosferei 
“Delta Dunării” în administrarea 
Administraţiei Naţionale “Apele 
Române”, instituţii aflate în 
subordinea şi respectiv în 
coordonarea Ministerului Mediului, 
Apelor și Pădurilor

E134/29.06.2020
 L409/2020

- procedură de 
urgenţă

în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

109

Proiect de lege privind stabilirea 
datei alegerilor pentru autoritățile 
administrației publice locale din anul 
2020, precum și a unor măsuri 
pentru buna organizare și 
desfășurare a acestora

E135/29.06.2020
 L410/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege organicăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

110

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.103/2020 pentru prorogarea 
termenului de aplicare a măsurilor 
prevăzute de Ordonanța de urgență 
a Guvernului nr.26/2018 privind 
adoptarea unor măsuri pentru 
siguranța alimentării cu energie 
electrică

E136/29.06.2020
 L411/2020

- procedură de 
urgenţă

în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

111

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.104/2020 pentru modificarea 
art.36 alin.(6) din Legea 
nr.46/2008 - Codul silvic

E137/30.06.2020
 L412/2020

- procedură de 
urgenţă

în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

112
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- proiecte de lege şi propuneri legislative primite 
la Senat în calitate de Cameră decizională

58

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.35/1997 privind organizarea şi 
funcţionarea instituţiei Avocatul 
Poporului, precum şi pentru 
modificarea art.16 alin.(3) şi (4) din 
Legea nr.8/2016 privind înfiinţarea 
mecanismelor prevăzute de 
Convenţia privind drepturile 
persoanelor cu dizabilităţi

plx1/2018/13.06.
2018 L382/2018

- procedură de 
urgenţă

-lege organicăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului (proiectul se 

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(13.06.2018)

adoptat de Senat 
(15.10.2018)

respins de Camera 
Deputatilor 
(11.02.2020)

Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.8/2016 privind 
înfiinţarea mecanismelor prevăzute 
de Convenţia privind drepturile 
persoanelor cu dizabilităţi

/ L385/2018

-lege organicăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului (proiectul se 
aflã în reexaminare, în 
urma Deciziei de 
neconstitutionalitate)

114

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(13.06.2018)

adoptat de Senat 
(12.11.2018)

Lege privind aprobarea Programului-
pilot de preluare a personalului 
angajat cu pregătire paramedicală 
din cadrul echipajelor SMURD 
specializate în acordarea primului-
ajutor calificat, aflate în finanţarea 
autorităţilor administraţiei publice 
locale

plx751/2018/27.0
3.2019 
L146/2019

-lege organicăA devenit Legea nr. 
78/11.06.2020 
promulgatã prin decret 

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(27.03.2019)

adoptat de Senat 
(16.09.2019)

adoptat de Senat 
(27.05.2020)

Lege pentru completarea unor acte 
normative cu dispoziţii privind 
instituirea interdicţiei de a beneficia 
de pensie de serviciu pentru 
persoanele condamnate definitiv 
pentru infracţiuni de corupţie

/ L548/2019

-lege organicăurmeazã anuntarea în 
plen, pt. exercitarea 
dreptului de sesizare 
asupra 
constitutionalitãtii Legii

116

adoptat de Senat 
(11.12.2019)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(30.06.2020)
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Propunere legislativă privind 
instituirea sistemului ”Alertă Copil”

/ L82/2020

-lege organicăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

117

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(11.02.2020)

Propunere legislativă pentru 
modificarea și completarea Legii 
educației naționale nr.1/2011

plx469/2019/11.0
2.2020 L83/2020

-lege organicăînscris pe ordinea de 
zi (restituit la comisie, 
pentru raport 
suplimentar) 

118

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(11.02.2020)

Propunere legislativă pentru 
abrogarea dispozițiilor care 
reglementează posibilitatea 
pensionării anticipate a personalului 
de specialitate juridică din sistemul 
judiciar

plx616/2019/11.0
2.2020 L84/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege organicăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(11.02.2020)

Propunere legislativă pentru 
modificarea Ordonanței de urgență 
a Guvernului nr.92 din 15 octombrie 
2018, pentru modificarea și 
completarea unor acte normative în 
domeniul justiției

plx615/2020/11.0
2.2020 L85/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege organicăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(11.02.2020)

Propunere legislativă pentru 
modificarea și completarea Legii 
nr.94/1992 privind organizarea și 
funcționarea Curții de Conturi

plx467/2019/11.0
2.2020 L86/2020

-lege organicăTrimis la promulgare

121

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(11.02.2020)

adoptat de Senat 
(10.06.2020)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(15.06.2020)
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Propunere legislativă pentru 
modificarea și completarea Legii 
educației naționale nr.1/2011

plx617/2019/11.0
2.2020 L87/2020

-lege organicăTrimis la promulgare

122

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(11.02.2020)

adoptat de Senat 
(16.06.2020)

Propunere legislativă pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.92 din 15 octombrie 
2018, pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative în 
domeniul justiţiei, precum şi pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.7 din 19 februarie 
2019 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 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.303/2004 
privind statutul judecătorilor şi 
procurorilor, Legii nr.304/2004 
privind organizarea judiciară şi Legii 
nr.317/2004 privind Consiliul 
Superior al Magistraturii

plx619/2019/25.0
2.2020 L90/2020

-lege organicăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

123

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(25.02.2020)

Propunere legislativă privind 
protecția civilă

/ b90/2020 - procedură de 
urgenţă

-lege organicăîn procedurã 
parlamentarã la 
Camera Deputatilor

124
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Proiect de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.4/2020 privind stabilirea unor 
măsuri la nivelul administraţiei 
publice centrale şi pentru 
modificarea unor acte normative

plx4/2020/25.02.
2020 L91/2020

- procedură de 
urgenţă

în lucru, la comisiile 
permanente ale 

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(25.02.2020)

Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.79/2019 privind unele măsuri în 
domeniul educaţiei şi pentru 
prorogarea unor termene

plx673/2019/25.0
2.2020 L92/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege organicăTrimis la promulgare

126

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(25.02.2020)

adoptat de Senat 
(28.04.2020)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(29.04.2020)

Propunere legislativă pentru 
modificarea și completarea 
Ordonanței de urgență nr.33/2007 
privind organizarea și funcționarea 
Autorității Naționale de 
Reglementare în Domeniul Energiei

/ L195/2020
-lege ordinarăîn procedurã 

parlamentarã la 
Camera Deputatilor

127

Propunere legislativă privind 
Statutul de autonomie al Ţinutului 
Secuiesc

plx670/2019/23.0
4.2020 
L234/2020

-lege organicăRespins de Camera 
decizională

128

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(23.04.2020)

respins de Senat 
(29.04.2020)

Lege pentru ratificarea Acordului de 
împrumut (Proiect privind 
îmbunătăţirea rezilienţei şi a 
răspunsului la situaţii de urgenţă) 
dintre România şi Banca 
Internaţională pentru Reconstrucţie 
şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti 
la 10 iulie 2019

plx5/2020/23.04.
2020 L235/2020

-lege ordinarăA devenit Legea nr. 
89/25.06.2020 
promulgatã prin decret 
nr. 323/24.06.2020

129

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(23.04.2020)

adoptat de Senat 
(03.06.2020)
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Proiect de lege pentru ratificarea 
celui de-al şaselea Protocol 
adiţional, semnat la Skopje, la 12 
iunie 2019, la Acordul privind Forţa 
Multinaţională de Pace din Europa 
de Sud-Est, semnat la Skopje, la 26 
septembrie 1998

plx8/2020/23.04.
2020 L236/2020

-lege ordinarăA devenit Legea nr. 
99/29.06.2020 
promulgatã prin decret 

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(23.04.2020)

adoptat de Senat 
(10.06.2020)

Proiect de lege pentru completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.119/2006 privind unele măsuri 
necesare pentru aplicarea unor 
regulamente comunitare de la data 
aderării României la Uniunea 
Europeană, precum şi pentru 
modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.80/2013 privind taxele judiciare 
de timbru

plx3/2020/23.04.
2020 L237/2020

-lege organicăTrimis la promulgare

131

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(24.04.2020)

adoptat de Senat 
(23.06.2020)

Propunere legislativă pentru 
modificarea alin.1 al art.286 din 
Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011

plx653/2019/23.0
4.2020 
L238/2020

-lege organicăA devenit Legea nr. 
80/12.06.2020 
promulgatã prin decret 
nr. 295/12.06.2020 
publicatã în M.O. 
510/15.06.2020

132

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(23.04.2020)

adoptat de Senat 
(19.05.2020)

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea art.131 şi
 art.287 din Legea Educaţiei 
Naţionale nr.1/2011

plx672/2019/23.0
4.2020 
L239/2020

-lege organicăRespins de Camera 
decizională

133

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(23.04.2020)

respins de Senat 
(19.05.2020)
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Proiect de lege pentru ratificarea 
Protocolului Adiţional semnat la 
Bucureşti, la 27 mai 2019, la 
Acordul dintre Guvernul României şi 
Guvernul Republicii Arabe Egipt 
privind dobândirea dreptului de 
proprietate asupra terenurilor de 
către misiunile diplomatice ale celor 
două state, semnat la Bucureşti la 
10 noiembrie 2011

plx7/2020/23.04.
2020 L240/2020

-lege ordinarăA devenit Legea nr. 
70/29.05.2020 
promulgatã prin decret 
nr. 279/29.05.2020 
publicatã în M.O. 
471/03.06.2020

134

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(23.04.2020)

adoptat de Senat 
(05.05.2020)

Propunere legislativă pentru 
modificarea Ordonanţei de Urgenţă 
93/2012, privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea 
Autorităţii de Supraveghere 
Financiară

plx659/2019/23.0
4.2020 
L241/2020

-lege organicăRespins de Camera 
decizională

135

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(23.04.2020)

respins de Senat 
(19.05.2020)

Proiect de lege privind acceptarea 
amendamentelor adoptate la cea de-
a 12-a sesiune a Adunării Generale 
a Organizaţiei Interguvernamentale 
privind transporturile internaţionale 
feroviare (OTIF), desfăşurată la 
Berna în perioada 29-30 septembrie 
2015, la Convenţia privind 
transporturile internaţionale 
feroviare (COTIF) şi anexele D 
(CUV), F (APTU) şi G (ATMF), 
semnată la Berna, la 9 mai 1980

plx16/2020/23.04
.2020 L242/2020

-lege ordinarăA devenit Legea nr. 
98/29.06.2020 
promulgatã prin decret 
nr. 336/29.06.2020

136

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(23.04.2020)

adoptat de Senat 
(10.06.2020)

Propunere legislativă pentru 
completarea art.83 din Legea 
educaţiei naţionale nr.1/2011

plx671/2019/23.0
4.2020 
L243/2020

-lege organicăTrimis la promulgare

137

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(23.04.2020)

adoptat de Senat 
(23.06.2020)

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

plx660/2019/23.0
4.2020 
L244/2020

-lege organicăcu raport finalizat

138

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(25.04.2020)
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Proiect de lege pentru aprobarea 
Acordului-cadru de împrumut dintre 
România şi Banca de Dezvoltare a 
Consiliului Europei (Proiectul privind 
Modernizarea infrastructurii judiciare 
în România), semnat la Bucureşti la 
13 august 2019 şi la Paris la 2 
septembrie 2019

plx69/2020/23.04
.2020 L245/2020

-lege ordinarăA devenit Legea nr. 
90/25.06.2020 
promulgatã prin decret 
nr. 324/24.06.2020

139

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(25.04.2020)

adoptat de Senat 
(03.06.2020)

Propunere legislativă pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ

plx12/2020/23.04
.2020 L246/2020

-lege organicăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

140

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(25.04.2020)

Proiect de lege pentru ratificarea 
Acordului de Parteneriat Economic 
între Uniunea Europeană şi statele 
membre ale acesteia, pe de o parte, 
şi statele părţi la APE din SADC, pe 
de altă parte, semnat la Kasane, la 
10 iunie 2016

plx91/2020/23.04
.2020 L247/2020

-lege ordinarăTrimis la promulgare

141

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(23.04.2020)

adoptat de Senat 
(10.06.2020)

Proiect de lege pentru ratificarea 
Acordului privind protecţia 
investiţiilor între Uniunea Europeană 
şi statele membre ale acesteia, pe 
de o parte, şi Republica Socialistă 
Vietnam, pe de altă parte, semnat la 
Hanoi, la 30 iunie 2019

plx92/2020/23.04
.2020 L248/2020

-lege ordinarăA devenit Legea nr. 
81/12.06.2020 
promulgatã prin decret 

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(23.04.2020)

adoptat de Senat 
(19.05.2020)

Proiect de lege pentru ratificarea 
Acordului privind protecţia 
investiţiilor între Uniunea Europeană 
şi statele membre ale acesteia, pe 
de o parte, şi Republica Singapore, 
pe de altă parte, semnat la 
Bruxelles la 19 octombrie 2018

plx93/2020/23.04
.2020 L249/2020

-lege ordinarăTrimis la promulgare

143

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(25.04.2020)

adoptat de Senat 
(10.06.2020)

Buletin legislativ sesiunea februarie - iunie 2020                                                  Informații la data de 1 iulie 2020 36



Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.15/2020 pentru modificarea Legii 
educaţiei naţionale nr.1/2011

plx13/2020/23.04
.2020 L250/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege organicăcu raport finalizat

144

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(25.04.2020)

Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.91/2019 privind desfiinţarea 
Institutului Revoluţiei Române din 
Decembrie 1989

/ L251/2020 - procedură de 
urgenţă

-lege organicăTrimis la promulgare

145

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(23.04.2020)

respins de Senat 
(10.06.2020)

Propunere legislativă pentru 
modificarea art.207 şi 213 din 
Legea educaţiei naţionale 1/2011

plx17/2020/23.04
.2020 L252/2020

-lege organicăcu raport finalizat

146

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(23.04.2020)

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.9/1991 privind înfiinţarea 
Institutului Român pentru Drepturile 
Omului

plx70/2020/29.04
.2020 L266/2020

-lege organicăurmeazã anuntarea în 
plen, pt. exercitarea 
dreptului de sesizare 
asupra 
constitutionalitãtii Legii

147

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(30.04.2020)

adoptat de Senat 
(30.06.2020)

Propunere legislativă pentru 
modificarea alineatului (13) al 
articolului 109 din Legea nr.80/1995 
privind statutul cadrelor militare

plx71/2020/29.04
.2020 L267/2020

-lege organicăcu raport finalizat

148

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(29.04.2020)

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul 
administrativ

plx74/2020/06.05
.2020 L285/2020

-lege organicăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

respins de Camera 
Deputatilor 
(06.05.2020)
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.262/7 decembrie 2011 pentru 
ratificarea Acordului dintre România 
şi Agenţia Spaţială Europeană 
(ESA) privind aderarea României la 
Convenţia pentru înfiinţarea 
Agenţiei Spaţiale Europene şi 
termenii şi condiţiile aferente, 
semnat la Bucureşti la 20 ianuarie 
2011, pentru aderarea României la 
Convenţia pentru înfiinţarea 
Agenţiei Spaţiale Europene, semnat 
la Paris la 30 mai 1975, pentru 
aderarea României la acordul dintre 
statele părţi la Convenţia pentru 
înfiinţarea Agenţiei Spaţiale 
Europene şi Agenţia Spaţială 
Europeană privind protecţia şi 
schimbul de informaţii clasificate, 
semnat la Paris, la 19 august 2002

plx73/2020/06.05
.2020 L286/2020

-lege ordinarăRespins de ambele 
Camere

150

respins de Camera 
Deputatilor 
(06.05.2020)

respins de Senat 
(30.06.2020)

Propunere legislativă privind 
completarea Legii nr.35/1997 
privind organizarea şi funcţionarea 
instituţiei Avocatului Poporului

plx75/2020/06.05
.2020 L287/2020

-lege organicăcu raport finalizat

151

respins de Camera 
Deputatilor 
(06.05.2020)

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.346/2006 privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului Apărării 
Naţionale şi pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.223/2015 
privind pensiile militare de stat

plx90/2020/06.05
.2020 L288/2020

-lege organicăcu raport finalizat

152

respins de Camera 
Deputatilor 
(06.05.2020)

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

plx123/2020/13.0
5.2020 
L311/2020

-lege organicăRespins de ambele 
Camere

153

respins de Camera 
Deputatilor 
(13.05.2020)

respins de Senat 
(30.06.2020)
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Propunere legislativă privind 
completarea art.119 din Legea 
nr.1/2011 a educaţiei naţionale

plx124/2020/13.0
5.2020 
L312/2020

-lege organicăcu raport finalizat

154

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(13.05.2020)

Lege pentru organizarea şi 
funcţionarea Direcţiei de Investigare 
a Infracţiunilor de Mediu, precum şi 
pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative

plx121/2020/13.0
5.2020 
L313/2020

-lege organicăTrimis la promulgare

155

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(13.05.2020)

adoptat de Senat 
(16.06.2020)

Lege pentru ratifîcarea Acordului de 
împrumut (Proiect privind 
îmbunătățirea rezilenței şi a 
răspunsului la situații de urgenţă) 
dintre România şi Banca 
Internațională pentru Reconstrucție 
şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti 
la 10 iulie 2019

plx137/2020/13.0
5.2020 
L314/2020

-lege ordinarăA devenit Legea nr. 
92/25.06.2020 
promulgatã prin decret 
nr. 329/25.06.2020

156

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(13.05.2020)

adoptat de Senat 
(10.06.2020)

Lege pentru ratificarea Acordului 
între Guvernul României şi 
Guvernul Republicii Bulgaria privind 
cooperarea în domeniul situaţiilor de 
urgenţă, semnat la 29 martie, la 
Bucureşti

plx125/2020/13.0
5.2020 
L315/2020

-lege ordinarăA devenit Legea nr. 
93/25.06.2020 
promulgatã prin decret 
nr. 330/25.06.2020

157

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(13.05.2020)

adoptat de Senat 
(10.06.2020)

Propunere legislativă pentru 
modificarea lit.d), alin.(1) al art.260 
din Legea educaţiei naţionale 
nr.1/2011

plx120/2020/13.0
5.2020 
L316/2020

-lege organicăA devenit Legea nr. 
83/17.06.2020 
promulgatã prin decret 
nr. 311/17.06.2020 
publicatã în M.O. 
520/17.06.2020

158

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(13.05.2020)

adoptat de Senat 
(27.05.2020)
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Lege pentru ratificarea Protocolului 
privind agricultura durabilă şi 
dezvoltarea rurală,  încheiat la 
Lillafured, la 12 octombrie 2017 şi 
semnat de România la aceeaşi 
data, la Convenţia-cadru privind 
protecţia şi dezvoltarea durabilă a 
Carpaţilor, adoptată la Kiev la 22 
mai 2003

plx139/2020/13.0
5.2020 
L317/2020

-lege ordinarăA devenit Legea nr. 
94/25.06.2020 
promulgatã prin decret 
nr. 331/25.06.2020

159

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(13.05.2020)

adoptat de Senat 
(10.06.2020)

Propunere legislativă pentru 
completarea Legii educației 
naționale nr.1/2011

plx147/2020/20.0
5.2020 
L326/2020

-lege organicăcu raport finalizat

160

respins de Camera 
Deputatilor 
(20.05.2020)

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

plx126/2020/20.0
5.2020 
L327/2020

-lege organicăTrimis la promulgare

161

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(20.05.2020)

adoptat de Senat 
(23.06.2020)

Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.58/2020 privind luarea unor 
măsuri pentru buna funcţionare a 
sistemului de învăţământ

plx239/2020/20.0
5.2020 
L328/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege organicăTrimis la promulgare

162

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(20.05.2020)

adoptat de Senat 
(23.06.2020)

Propunere legislativă pentru 
modificarea art.93 indice 1 din 
Legea educației naționale nr.1/2011

plx140/2020/27.0
5.2020 
L352/2020

-lege organicăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

163

respins de Camera 
Deputatilor 
(27.05.2020)

Buletin legislativ sesiunea februarie - iunie 2020                                                  Informații la data de 1 iulie 2020 40



Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.54/2020 privind prelungirea 
mandatelor Comitetului de 
reglementare al Autorității Naționale 
de Reglementare în domeniul 
Energiei

plx155/2020/27.0
5.2020 
L353/2020

- procedură de 
urgenţă

urmeazã anuntarea în 
plen, pt. exercitarea 

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(27.05.2020)

adoptat de Senat 
(30.06.2020)

Propunere legislativă pentru 
completarea Legii nr.304/2004 
privind organizarea judiciară

plx138/2020/03.0
6.2020 
L362/2020

-lege organicăTrimis la promulgare

165

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(03.06.2020)

adoptat de Senat 
(10.06.2020)

Propunere legislativă pentru 
modificarea și completarea Legii 
educației naționale nr.1/2011

plx122/2020/03.0
6.2020 
L363/2020

-lege organicăcu raport finalizat

166

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(03.06.2020)

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.71/2020 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.346/2006 
privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Apărării Naţionale

plx270/2020/03.0
6.2020 
L364/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege organicăurmeazã anuntarea în 
plen, pt. exercitarea 
dreptului de sesizare 
asupra 
constitutionalitãtii Legii

167

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(03.06.2020)

adoptat de Senat 
(30.06.2020)

Propunere legislativă pentru 
desfiinţarea Secţiei pentru 
investigarea infracţiunilor din justiţie 
din cadrul Parchetului de pe lângă 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

plx252/2020/30.0
6.2020 
b369/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege organică

respins de Camera 
Deputatilor 
(30.06.2020)
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.73/2020 privind desemnarea 
Serviciului de Telecomunicații 
Speciale ca integrator de servicii de 
comunicații critice destinate 
autorităților publice cu atribuții în 
managementul situațiilor de urgență

plx271/2020/17.0
6.2020 
L385/2020

- procedură de 
urgenţă

în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

169

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(17.06.2020)

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.79/2020 pentru modificarea și 
completarea Legii educației 
naționale nr.1/2011

plx306/2020/17.0
6.2020 
L386/2020

- procedură de 
urgenţă

în lucru, la comisiile 

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(17.06.2020)

- propuneri legislative depuse la Senat spre 
dezbatere

203

Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii-cadru 
nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice

/22.05.2018 
L506/2018

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere 
(proiectul se aflã în 
reexaminare, în urma 
Deciziei de 
neconstitutionalitate)

171

respins de Senat 
(19.11.2018)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(04.12.2019)

respins de Senat 
(23.06.2020)

Lege pentru completarea art.38 din 
Legea-cadru nr.153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice

bpi953/2018/22.1
1.2018 L78/2019

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere 
(proiectul se aflã în 
reexaminare, în urma 
Deciziei de 
neconstitutionalitate)

172

respins de Senat 
(20.03.2019)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(11.12.2019)

respins de Senat 
(23.06.2020)
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Lege pentru completarea Legii 
nr.227/2015 privind Codul fiscal

bpi1028/2018/04.
02.2019 
L184/2019

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere 
(proiectul se aflã în 
reexaminare, la 
cererea Presedintelui)

173

adoptat de Senat 
(03.06.2019)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(11.02.2020)

respins de Senat 
(23.06.2020)

Lege privind abrogarea unor 
prevederi referitoare la pensiile de 
serviciu și indemnizațiile pentru 
limită de vârstă, precum și pentru 
reglementarea unor măsuri în 
domeniul pensiilor ocupaționale

bpi54/2019/19.02
.2019 L206/2019

-lege organicăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

174

respins de Senat 
(19.06.2019)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(28.01.2020)

Lege pentru modificarea Legii 
notarilor publici şi a activităţii 
notariale nr.36/1995

/03.02.2020 
L64/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege organicăA devenit Legea nr. 
38/02.04.2020 
promulgatã prin decret 
nr. 226/02.04.2020 
publicatã în M.O. 
280/03.04.2020

175

adoptat de Senat 
(26.02.2020)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(10.03.2020)

Propunere legislativă privind 
sistemul de pensii şi alte drepturi de 
asigurări sociale al notarilor publici 
din România

/03.02.2020 
L65/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege organicăA devenit Legea nr. 
39/02.04.2020 
promulgatã prin decret 
nr. 227/02.04.2020 
publicatã în M.O. 
281/03.04.2020

176

adoptat de Senat 
(26.02.2020)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(10.03.2020)
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Propunere legislativă privind Codul 
administrativ

/28.10.2019 
L88/2020

-lege organicăRespins de Camera 
decizională

177

adoptat de Senat 
(08.04.2020)

respins de Camera 
Deputatilor 
(06.05.2020)

Propunere legislativă pentru 
completarea Ordonanței de urgență 
a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ

/19.02.2020 
L93/2020

-lege organicăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

178

adoptat de Senat 
(31.03.2020)

Propunere legislativă privind 
organizarea activităţii agenţilor 
imobiliari

bpi909/2019/03.0
2.2020 
L145/2020

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

179

respins de Senat 
(28.04.2020)

Propunere legislativă privind 
prelungirea valabilității programelor 
de transport județean

/02.04.2020 
b145/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege ordinarăRetras de către iniţiator

180

Propunere legislativă pentru 
modificarea art.4 şi 6 din Legea 
nr.217/2016 privind diminuarea 
risipei alimentare, a pct.6 din anexa 
la Legea nr.217/2016 privind 
diminuarea risipei alimentare, 
precum şi pentru completarea 
alin.(8) al art.270 din Legea 
nr.227/2015 privind Codul fiscal

bpi910/2019/03.0
2.2020 
L146/2020

-lege ordinarăTrimis la promulgare

181

adoptat de Senat 
(19.05.2020)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(24.06.2020)

Propunere legislativă pentru 
completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice

bpi911/2019/03.0
2.2020 
L147/2020

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

182

respins de Senat 
(05.05.2020)
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Propunere legislativă privind 
exonerarea clienţilor băncilor de 
economisire-creditare în domeniul 
locativ de la rambursarea unor 
sume reprezentând primă de stat şi 
accesorii

bpi912/03.02.202
0 L148/2020

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

183

adoptat de Senat 
(12.05.2020)

Propunere legislativă pentru 
modificarea art.234 din Legea 
nr.207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală

bpi1/2020/03.02.
2020 L149/2020

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

184

respins de Senat 
(05.05.2020)

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.227/2015 privind Codul fiscal

bpi4/2020/03.02.
2020 L150/2020

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

185

respins de Senat 
(28.04.2020)

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
254/2013 privind executarea 
pedepselor şi a măsurilor privative 
de libertate dispuse de organele 
judiciare în cursul procesului penal

bpi7/2020/03.02.
2020 L151/2020

-lege organicăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

186

respins de Senat 
(05.05.2020)

Propunere legislativă privind 
utilizarea, conservarea şi protecţia 
solului

bpi9/2020/03.02.
2020 L152/2020

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

187

adoptat de Senat 
(19.05.2020)

Lege privind instituirea zilei de 15 
octombrie - "Ziua naţională a 
comerţului electronic

/05.02.2020 
L153/2020

-lege ordinarăanuntat în plen; 
urmeazã trimiterea la 
promulgare

188

adoptat de Senat 
(05.05.2020)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(30.06.2020)
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Propunere legislativă pentru 
modificarea și completarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.189/2008 privind managementul 
instituțiilor publice de cultură, 
precum și pentru modificarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.63/2010 pentru modificarea și 
completarea Legii nr.273/2006 
privind finanțele publice locale, 
precum și pentru stabilirea unor 
măsuri financiare

/05.02.2020 
L154/2020

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

189

adoptat de Senat 
(19.05.2020)

Propunere legislativă pentru 
abrogarea unor dispoziții legale în 
domeniul subvenționării partidelor 
politice din Legea nr.334/2006 
privind finanțarea activității 
partidelor politice și a campaniilor 
electorale

bpi13/2020/05.02
.2020 L155/2020

-lege organicăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

190

respins de Senat 
(05.05.2020)

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.372/2005 privind performanţa 
energetică a clădirilor

/11.02.2020 
L156/2020

-lege ordinarăTrimis la promulgare

191

adoptat de Senat 
(28.04.2020)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(10.06.2020)

Propunere legislativă pentru 
completarea art.26 din Ordonanţa 
Guvernului nr.2/2001 privind regimul 
juridic al contravenţiilor

bpi18/2020/10.02
.2020 L157/2020

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

192

respins de Senat 
(05.05.2020)

Lege pentru deschiderea de către 
Guvernul României a tratativelor 
diplomatice pentru încheierea unui 
acord cu Republica Ungaria privind 
deschiderea punctului internaţional 
de trecere a frontierei Beba Veche 
(România) - Kubekhaza (Ungaria)

bpi19/2020/10.02
.2020 L158/2020

-lege ordinarăTrimis la promulgare

193

adoptat de Senat 
(12.05.2020)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(27.05.2020)
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Propunere legislativă pentru 
modificarea art.231 din Legea 
nr.286 din 17 iulie 2009 privind 
Codul penal

bpi20/2020/10.02
.2020 L159/2020

-lege organicăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

194

adoptat de Senat 
(05.05.2020)

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.416/2001 privind venitul minim 
garantat

bpi21/2020/10.02
.2020 L160/2020

-lege organicăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

195

adoptat de Senat 
(05.05.2020)

Propunere legislativă pentru 
modificarea art.53 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.195/2002 
privind circulaţia pe drumurile 
publice

bpi23/10.02.2020
 L161/2020

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

196

adoptat de Senat 
(28.04.2020)

Propunere legislativă pentru 
modificarea și completarea Legii 
nr.263/2010 privind sistemul unitar 
de pensii publice

/11.02.2020 
L162/2020

-lege organicăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

197

adoptat de Senat 
(05.05.2020)

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.567/2004 privind statutul 
personalului auxiliar de specialitate 
al instanţelor judecătoreşti şi al 
parchetelor de pe lângă acestea şi 
al personalului care funcţionează în 
cadrul Institutului Naţional de 
Expertize Criminalistice

plx651/2019/10.0
2.2020 
L163/2020

-lege organicăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

198

adoptat de Senat 
(19.05.2020)

Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii apelor 
nr.107/1996

/11.02.2020 
L164/2020

-lege organicăTrimis la promulgare

199

adoptat de Senat 
(28.04.2020)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(17.06.2020)
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.126/1995 privind regimul 
materiilor explozive şi pentru 
completarea Legii poliţiei locale 
nr.155/2010

/12.02.2020 
L165/2020

-lege organicăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

200

respins de Senat 
(05.05.2020)

Propunere legislativă privind 
desfiinţarea Institutului de Studii 
Avansate pentru Cultura şi 
Civilizaţia Levantului

/12.02.2020 
L166/2020

-lege ordinarăRespins de ambele 
Camere

201

respins de Senat 
(23.04.2020)

respins de Camera 
Deputatilor 
(10.06.2020)

Propunere legislativă privind 
modificarea și completarea Legii 
nr.16/1991 pentru sancționarea 
faptelor de încălcare a unor norme 
de conviețuire socială, a ordinii și 
liniștii publice

bpi79/2020/17.02
.2020 L171/2020

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

202

adoptat de Senat 
(12.05.2020)

Propunere legislativă pentru 
modificarea art.641 din Legea 
nr.134/2010 privind Codul de 
procedură civilă

bpi80/2020/17.02
.2020 L172/2020

-lege organicăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

203

respins de Senat 
(12.05.2020)

Lege privind transmiterea unui teren 
aflat în administrarea Ministerului 
Transporturilor, Infrastructurii și 
Comunicațiilor şi în concesiunea 
Companiei Naţionale de Căi Ferate 
C.F.R. – S.A., din domeniul public al 
statului în domeniul public al 
Municipiului București

bpi82/2020/17.02
.2020 L173/2020

-lege ordinarăTrimis la promulgare

204

adoptat de Senat 
(12.05.2020)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(24.06.2020)

Propunere legislativă pentru 
modificarea și completarea Legii 
nr.16/2017 privind detașarea 
salariaților în cadrul prestării de 
servicii transnaționale

bpi83/2020/17.02
.2020 L174/2020

-lege organicăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

205

adoptat de Senat 
(12.05.2020)
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Propunere legislativă privind munca 
în domeniul pescuitului maritim

bpi84/2020/17.02
.2020 L175/2020

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

206

respins de Senat 
(12.05.2020)

Propunere legislativă pentru 
promovarea identității culturale a 
regiunilor istorice din România

/19.02.2020 
L176/2020

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

207

respins de Senat 
(12.05.2020)

Propunere legislativă pentru 
modificarea pct.21 al Anexei nr.1 
din Legea nr.46/2008 privind Codul 
Silvic

/19.02.2020 
L177/2020

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

208

adoptat de Senat 
(05.05.2020)

Propunere legislativă privind 
prevenția și depistarea precoce a 
diabetului

/20.02.2020 
L178/2020

-lege organicăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

209

adoptat de Senat 
(28.04.2020)

Lege pentru acordarea unor facilităţi 
pentru contribuabilii operatori 
economici pe teritoriul României

/23.03.2020 
L179/2020

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere 
(proiectul se aflã în 
reexaminare, în urma 
Deciziei de 
neconstitutionalitate)

210

adoptat de Senat 
(31.03.2020)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(03.04.2020)

respins de Senat 
(23.06.2020)
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Lege pentru acordarea unor facilităţi 
pentru contribuabilii operatori 
economici pe teritoriul României

/23.03.2020 
L179/2020

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere 
(proiectul se aflã în 
reexaminare, în urma 
Deciziei de 
neconstitutionalitate)

211

adoptat de Senat 
(31.03.2020)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(03.04.2020)

respins de Senat 
(23.06.2020)

Lege  pentru completarea Legii 
nr.53/2003 - Codul muncii şi pentru 
reglementarea unor măsuri de 
protecţie socială

bpi164/2020/24.0
3.2020 
L180/2020

-lege organicăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere 
(proiectul se aflã în 
reexaminare, la 
cererea Presedintelui)

212

adoptat de Senat 
(31.03.2020)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(03.04.2020)

adoptat de Senat 
(16.06.2020)

Lege  pentru completarea Legii 
nr.53/2003 - Codul muncii şi pentru 
reglementarea unor măsuri de 
protecţie socială

bpi164/2020/24.0
3.2020 
L180/2020

-lege organicăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere 
(proiectul se aflã în 
reexaminare, la 
cererea Presedintelui)

213

adoptat de Senat 
(31.03.2020)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(03.04.2020)

adoptat de Senat 
(16.06.2020)
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Lege  pentru suspendarea 
rambursării creditelor

/24.03.2020 
L181/2020

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere 
(proiectul se aflã în 
reexaminare, în urma 
Deciziei de 
neconstitutionalitate)

214

adoptat de Senat 
(31.03.2020)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(03.04.2020)

respins de Senat 
(23.06.2020)

Lege  pentru suspendarea 
rambursării creditelor

/24.03.2020 
L181/2020

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere 
(proiectul se aflã în 
reexaminare, în urma 
Deciziei de 
neconstitutionalitate)

215

adoptat de Senat 
(31.03.2020)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(03.04.2020)

respins de Senat 
(23.06.2020)

Propunere legislativă pentru 
plafonarea preţului medicamentelor 
şi a alimentelor de strictă necesitate

bpi166/2020/24.0
3.2020 
L182/2020

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

216

adoptat de Senat 
(31.03.2020)

Propunere legislativă privind 
aplicarea unor scutiri de la plata 
chiriei pentru perioada aferentă 
stării de urgență

/24.03.2020 
L183/2020

-lege ordinarăA devenit Legea nr. 
62/20.05.2020 
promulgatã prin decret 
nr. 269/20.05.2020 
publicatã în M.O. 
425/21.05.2020

217

adoptat de Senat 
(31.03.2020)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(29.04.2020)
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Lege pentru recunoașterea 
meritelor personalului medical 
participant la acțiuni medicale 
împotriva Covid - 19

/30.03.2020 
L184/2020

-lege ordinarăA devenit Legea nr. 
56/15.05.2020 
promulgatã prin decret 
nr. 262/15.05.2020 
publicatã în M.O. 
402/15.05.2020

218

adoptat de Senat 
(08.04.2020)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(23.04.2020)

Propunere legislativă pentru 
completarea art.164 din Legea 
nr.53/2003 - Codul muncii

/25.02.2020 
L193/2020

-lege organicăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

219

adoptat de Senat 
(12.05.2020)

Propunere legislativă pentru 
modificarea și completarea Legii 
nr.360/2002 privind Statutul 
polițistului, cu modificările și 
completările ulterioare

plx6/2020/24.02.
2020 L194/2020

-lege organicăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

220

adoptat de Senat 
(12.05.2020)

Propunere legislativă pentru 
modificarea și completarea Legii 
nr.104/2011 privind calitatea aerului 
înconjurător

bpi86/2020/24.02
.2020 L196/2020

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

221

adoptat de Senat 
(12.05.2020)

Lege pentru modificarea și 
completarea Ordonanței de urgență 
a Guvernului nr.195/2005 privind 
protecția mediului

bpi87/2020/24.02
.2020 L197/2020

-lege ordinarăanuntat în plen; 
urmeazã trimiterea la 
promulgare

222

adoptat de Senat 
(19.05.2020)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(30.06.2020)

Propunere legislativă pentru 
modificarea art.6 alin.(4) din Legea 
nr.248/2005 privind regimul liberei 
circulații a cetățenilor români în 
străinătate

bpi91/2020/24.02
.2020 L198/2020

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

223

adoptat de Senat 
(19.05.2020)
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Propunere legislativă privind 
completarea Legii nr.102/2014 
privind cimitirele, crematoriile 
umane și serviciile funerare

bpi94/2020/25.02
.2020 L199/2020

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

224

respins de Senat 
(19.05.2020)

Propunere legislativă pentru 
modificarea și completarea Legii 
nr.286/2009 privind Codul penal, a 
Legii nr.46/2008 - Codul silvic, 
precum și a Legii nr.171/2010 
privind stabilirea și sancționarea 
contravențiilor silvice

bpi95/2020/25.02
.2020 L200/2020

-lege organicăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

225

respins de Senat 
(19.05.2020)

Propunere legislativă privind unele 
măsuri pentru îmbunătățirea și 
reorganizarea activității Agenției 
Naționale de Administrare Fiscală, 
precum și pentru modificarea și 
completarea unor acte normative

/26.02.2020 
L201/2020

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

226

adoptat de Senat 
(19.05.2020)

Propunere legislativă privind 
consolidarea monedei naționale ca 
monedă unică de plată pe teritoriul 
României

/27.02.2020 
L202/2020

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

227

adoptat de Senat 
(28.04.2020)

Lege privind trecerea unui imobil din 
domeniul public al statului şi din 
administrarea Universităţii de Ştiinţe 
Agricole şi Medicină Veterinară CIuj-
Napoca pentru Staţiunea de 
Cercetare Horticolă Cluj-Napoca, în 
domeniul public al Judeţului Cluj

/24.03.2020 
L203/2020

-lege ordinarăTrimis la promulgare

228

adoptat de Senat 
(08.04.2020)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(17.06.2020)

Lege privind prelungirea mandatelor 
autorităților administrației publice 
locale

/03.04.2020 
L207/2020

-lege organicăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

229

adoptat de Senat 
(15.04.2020)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(23.04.2020)
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Lege privind prelungirea mandatelor 
autorităților administrației publice 
locale

/03.04.2020 
L207/2020

-lege organicăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

230

adoptat de Senat 
(15.04.2020)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(23.04.2020)

Lege pentru declararea lui Mihai 
Viteazul, Domn al Țării Românești și 
al Moldovei și Principe al 
Transilvaniei, martir și erou al 
națiunii române

/04.03.2020 
L210/2020

-lege ordinarăanuntat în plen; 
urmeazã trimiterea la 
promulgare

231

adoptat de Senat 
(27.05.2020)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(30.06.2020)

Propunere legislativă pentru 
modificarea și completarea Legii 
nr.218/2002 privind organizarea și 
funcționarea Poliției Române

/29.04.2020 
b211/2020

- procedură de 
urgenţă

Retras de către iniţiator

232

Lege pentru declararea personajelor 
istorice Horea, Cloșca și Crișan, 
martiri și eroi ai națiunii române și 
pentru comemorarea la data de 8 
noiembrie a Martirilor Români de la 
Beliș

/04.03.2020 
L211/2020

-lege ordinarăanuntat în plen; 
urmeazã trimiterea la 
promulgare

233

adoptat de Senat 
(27.05.2020)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(30.06.2020)

Propunere legislativă pentru 
modificarea și completarea Legii 
nr.360/2002 privind Statutul 
polițistului

/29.04.2020 
b212/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege organicăRetras de către iniţiator

234

Propunere legislativă pentru 
completarea art.15 alin.(2) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr.77/2009 privind organizarea și 
exploatarea jocurilor de noroc

/04.03.2020 
L212/2020

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

235

respins de Senat 
(27.05.2020)
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Propunere legislativă privind 
transmiterea unor bunuri imobile din 
proprietatea privată a statului, aflate 
în administrarea Ministerului 
Tineretului și Sportului, în 
administrarea Federației Române 
de Rugby

/03.03.2020 
L213/2020

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

236

adoptat de Senat 
(19.05.2020)

Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.129/2019 
pentru prevenirea şi combaterea 
spălării banilor şi finanţării 
terorismului, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor 
acte normative

/03.03.2020 
L214/2020

-lege ordinarăTrimis la promulgare

237

adoptat de Senat 
(12.05.2020)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(10.06.2020)

Propunere legislativă privind 
organizarea activității și 
funcționarea instituțiilor de medicină 
legală

bpi118/2020/02.0
3.2020 
L215/2020

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

238

adoptat de Senat 
(27.05.2020)

Propunere legislativă pentru 
completarea art.206 al Legii nr.95 
din 2006 privind reforma în 
domeniul sănătății, republicată

bpi117/2020/02.0
3.2020 
L216/2020

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

239

respins de Senat 
(27.05.2020)

Propunere legislativă pentru 
completarea Ordonanței de urgență 
a Guvernului nr.195/2002 privind 
circulația pe drumurile publice

bpi100/2020/02.0
3.2020 
L217/2020

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

240

respins de Senat 
(27.05.2020)

Propunere legislativă pentru 
modificarea Legii nr.196/2018 
privind înființarea, organizarea și 
funcționarea asociațiilor de 
proprietari și administrarea 
condominiilor

bpi98/2020/02.03
.2020 L218/2020

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

241

respins de Senat 
(27.05.2020)
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Lege privind organizarea și 
finanțarea serviciilor de promovare 
a sănătății și prevenire a 
îmbolnăvirilor

bpi97/2020/02.03
.2020 L219/2020

-lege ordinarăanuntat în plen; 
urmeazã trimiterea la 
promulgare

242

respins de Senat 
(27.05.2020)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(30.06.2020)

Propunere legislativă privind unele 
măsuri în domeniul fondurilor 
nerambursabile europene

bpi96/2020/02.03
.2020 L220/2020

-lege ordinarăTrimis la promulgare

243

adoptat de Senat 
(03.06.2020)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(10.06.2020)

Propunere legislativă - "Legea 
laptelui și a produselor lactate"

/02.03.2020 
L221/2020

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

244

adoptat de Senat 
(12.05.2020)

Propunere legislativă pentru 
completarea articolului 9 din Legea 
apelor nr.107/1996

/08.04.2020 
L222/2020

-lege ordinarăA devenit Legea nr. 
67/26.05.2020 
promulgatã prin decret 
nr. 275/26.05.2020 
publicatã în M.O. 
443/26.05.2020

245

adoptat de Senat 
(15.04.2020)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(06.05.2020)

Propunere legislativă privind 
interdicţia cu caracter temporar a 
scoaterii din ţară a unor produse 
provenite din activităţi agricole şi de 
exploatare forestieră din România

/13.04.2020 
L226/2020

-lege organicăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

246

adoptat de Senat 
(27.05.2020)

Propunere legislativă pentru 
modificarea Legii educației fizice și 
sportului nr.69/2000

/13.04.2020 
L227/2020

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

247

adoptat de Senat 
(12.05.2020)
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Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea alin.(1) 
al articolului 129 din Legea 
nr.272/2004 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor copilului

bpi133/2020/10.0
3.2020 
L253/2020

-lege organicăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

248

adoptat de Senat 
(27.05.2020)

Lege pentru modificarea art.11 
alin.(3) din Legea nr.50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii

bpi135/2020/10.0
3.2020 
L254/2020

-lege ordinarăTrimis la promulgare

249

adoptat de Senat 
(27.05.2020)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(17.06.2020)

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.62/2018 privind combaterea 
buruienii Ambrozia

/12.03.2020 
L255/2020

-lege ordinarăTrimis la promulgare

250

adoptat de Senat 
(19.05.2020)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(24.06.2020)

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea art.59 
din Legea nr.46/2008 - Codul silvic

/13.03.2020 
L256/2020

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

251

adoptat de Senat 
(12.05.2020)

Propunere legislativă pentru 
completarea Legii nr.46/2008 - 
Codul silvic

/13.03.2020 
L257/2020

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

252

adoptat de Senat 
(12.05.2020)

Propunere legislativă privind 
modificarea şi completarea Legii 
nr.227/2015 privind Codul fiscal 
precum și alte acte normative

/16.03.2020 
L258/2020

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

253

adoptat de Senat 
(03.06.2020)

Propunere legislativă pentru 
modificarea și completarea Legii 
nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii

/23.03.2020 
L259/2020

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

254

respins de Senat 
(03.06.2020)
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Propunere legislativă pentru 
completarea Legii nr.227/2015 
privind Codul fiscal

/23.03.2020 
L260/2020

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

255

respins de Senat 
(03.06.2020)

Propunere legislativă pentru 
modificarea art.2 din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr.110/2017 
privind Programul de susținere a 
întreprinderilor mici și mijlocii - IMM 
INVEST ROMÂNIA

/10.04.2020 
L261/2020

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

256

adoptat de Senat 
(19.05.2020)

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.46/2008 - Codul silvic

bpi137/2020/24.0
3.2020 
L268/2020

-lege organicăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

257

adoptat de Senat 
(03.06.2020)

Propunere legislativă pentru 
completarea şi modificarea Legii 
nr.155/2010 privind Poliţia Locală

bpi138/2020/24.0
3.2020 
L269/2020

-lege organicăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

258

respins de Senat 
(03.06.2020)

Lege pentru  modificarea art.19 lit.a) 
din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.49 /2019 privind 
activităţile de transport alternativ cu 
autoturism şi conducător auto

bpi157/2020/24.0
3.2020 
L270/2020

-lege ordinarăanuntat în plen; 
urmeazã trimiterea la 
promulgare

259

adoptat de Senat 
(27.05.2020)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(30.06.2020)

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea "Legii 
nr.448 din 6 decembrie 2006 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap"

bpi156/2020/24.0
3.2020 
L271/2020

-lege organicăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

260

adoptat de Senat 
(03.06.2020)

Propunere legislativă pentru 
completarea art.435 din Legea 
nr.227/2015 privind Codul fiscal

bpi159/2020/24.0
3.2020 
L272/2020

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

261

respins de Senat 
(19.05.2020)
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Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
camerelor de comerţ din România 
nr.335/2007

bpi160/2020/24.0
3.2020 
L273/2020

-lege ordinarăînscris pe ordinea de 
zi (restituit la comisie, 
pentru raport 
suplimentar) 

262

Propunere legislativă pentru 
acordarea unor facilități în domeniul 
tineret și sport pentru înlăturarea 
efectelor negative ale suspendării 
activităților pe perioada Stării de 
Urgență

/30.03.2020 
L274/2020

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

263

adoptat de Senat 
(27.05.2020)

Lege privind instituirea unui ajutor 
de stat pentru acordarea de 
despăgubiri producătorilor agricoli 
afectaţi de fenomene meteorologice 
nefavorabile

bpi208/2020/14.0
4.2020 
L275/2020

-lege ordinarăTrimis la promulgare

264

adoptat de Senat 
(12.05.2020)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(27.05.2020)

Propunere legislativă privind 
acordarea de măști pentru protecția 
cetățenilor români de virusul Covid-
19

/23.04.2020 
L276/2020

-lege ordinarăTrimis la promulgare

265

adoptat de Senat 
(19.05.2020)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(10.06.2020)

Propunere legislativă privind 
sprijinul pentru un trai decent în 
contextul pandemiei provocate de 
coronavirusul SARS-CoV-2

bpi216/2020/22.0
4.2020 
L277/2020

-lege organicăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

266

respins de Senat 
(03.06.2020)

Propunere legislativă privind 
modificarea şi completarea Legii 
nr.51/1995 pentru organizarea şi 
exercitarea profesiei de avocat

/27.04.2020 
L278/2020

-lege ordinarăTrimis la promulgare

267

adoptat de Senat 
(12.05.2020)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(10.06.2020)
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Propunere legislativă pentru 
modificarea și completarea Legii 
nr.360/2002 privind Statutul 
polițistului

/27.05.2020 
b285/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege organicătrimis spre avizare

268

Propunere legislativă pentru 
modificarea și completarea Legii 
nr.218/2002 privind organizarea și 
funcționarea Poliției Române

/27.05.2020 
b286/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege ordinarătrimis spre avizare

269

Propunere legislativă pentru 
modificarea și completarea Legii 
energiei electrice și a gazelor 
naturale nr.123/2012

/27.05.2020 
b287/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege ordinarătrimis spre avizare

270

Propunere legislativă pentru 
modificarea art.5 din Legea 
nr.35/2007 privind creșterea 
siguranței în unitățile de învățământ

/26.05.2020 
b288/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege ordinarătrimis spre avizare

271

Propunere legislativă privind unele 
măsuri pentru protejarea intereselor 
naționale în activitatea economică

/30.03.2020 
L289/2020

-lege organicăTrimis la promulgare

272

adoptat de Senat 
(19.05.2020)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(10.06.2020)

Propunere legislativă pentru 
completarea Legii camerelor de 
comerț din România nr.335/2007

/31.03.2020 
L290/2020

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

273

adoptat de Senat 
(10.06.2020)

Propunere legislativă privind 
transferul drepturilor de pensie ale 
funcționarilor și agenților Uniunii 
Europene

/01.04.2020 
L291/2020

-lege organicăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

274

adoptat de Senat 
(10.06.2020)

Propunere legislativă pentru 
modificarea art.291 din Legea 
nr.227/2015 privind Codul Fiscal

bpi392/2020/27.0
5.2020 
b292/2020

-lege ordinarătrimis spre avizare

275
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Propunere legislativă pentru 
completarea Legii nr.453/2004 
pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.1/1999 
privind regimul stării de asediu şi 
regimul stării de urgenţă, publicată 
în MONITORUL OFICIAL nr.1.052 
din 12 noiembrie 2004

bpi169/2020/01.0
4.2020 
L292/2020

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

276

respins de Senat 
(16.06.2020)

Propunere legislativă pentru 
modificarea și completarea Legii 
nr.227/2015 privind Codul fiscal și a 
Legii nr.491/2003 privind plantele 
medicinale și aromatice, precum și 
produsele stupului

bpi393/2020/27.0
5.2020 
b293/2020

-lege ordinarătrimis spre avizare

277

Propunere legislativă pentru 
digitalizarea administraţiei publice 
prin eliminarea hârtiei din fluxul 
intern şi inter-instituţional, precum şi 
pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative

bpi170/2020/01.0
4.2020 
L293/2020

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

278

adoptat de Senat 
(23.06.2020)

Propunere legislativă pentru 
modificarea lit.b) a alin.(2indice1) și 
lit.b) a alin.(2indice2) ale art.5 din 
Legea nr.50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de 
construcții

bpi407/2020/27.0
5.2020 
b294/2020

-lege ordinarătrimis spre avizare

279

Propunere legislativă pentru 
completarea Legii-cadru 
nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice

bpi172/2020/01.0
4.2020 
L294/2020

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

280

adoptat de Senat 
(10.06.2020)

Propunere legislativă pentru 
modificarea Legii nr.286/2009 
privind Codul penal precum și 
pentru modificarea și completarea 
Legii nr.135/2010 privind Codul de 
procedură penală

bpi409/2020/27.0
5.2020 
b295/2020

-lege organicătrimis spre avizare

281
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Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.160/1998 pentru organizarea şi 
exercitarea profesiunii de medic 
veterinar

bpi173/2020/01.0
4.2020 
L295/2020

-lege ordinarăînscris pe ordinea de 
zi (restituit la comisie, 
pentru raport 
suplimentar) 

282

Propunere legislativă pentru 
completarea Ordonanţei de Urgenţă 
a Guvernului nr.80/2013 privind 
taxele judiciare de timbru

bpi412/2020/27.0
5.2020 
b296/2020

-lege ordinarătrimis spre avizare

283

Propunere legislativă pentru 
modificarea art.729 alin.(4) din 
Legea nr.134/2010 privind Codul de 
procedură civilă

bpi174/2020/01.0
4.2020 
L296/2020

-lege organicăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

284

respins de Senat 
(23.06.2020)

Propunere legislativă pentru 
completarea Ordonanţei de urgenţă 
nr.23/2020 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative cu 
impact asupra sistemului achiziţiilor 
publice

bpi414/2020/27.0
5.2020 
b297/2020

-lege ordinarătrimis spre avizare

285

Propunere legislativă pentru 
completarea Ordonanţei de urgenţă 
nr.1/1999 privind regimul stării de 
asediu şi regimul stării de urgenţă

bpi175/2020/01.0
4.2020 
L297/2020

-lege organicăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

286

adoptat de Senat 
(10.06.2020)

Propunere legislativă pentru 
stabilirea unor măsuri în domeniul 
pensiilor speciale şi restabilirea 
echilibrului economic prin 
completarea Legii nr.227/2015 
privind Codul Fiscal

bpi177/2020/01.0
4.2020 
L298/2020

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

287

respins de Senat 
(10.06.2020)

Propunere legislativă pentru 
achiziţia de echipamente de 
protecţie şi aparatură medicală şi de 
construcţie de infrastructură 
spitalicească

/06.04.2020 
L299/2020

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

288

adoptat de Senat 
(03.06.2020)
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Propunere legislativă pentru 
modificarea și completarea Legii 
vânătorii și a protecției fondului 
cinegetic nr.407/2006

/07.04.2020 
L300/2020

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

289

respins de Senat 
(10.06.2020)

Propunere legislativă privind 
dizolvarea fundațiilor pentru tineret și
 abrogarea Decretului-Lege 
nr.150/1990, Legii nr.146/2002 și 
art.13 și 14 din Legea nr.350/2006

/02.06.2020 
b307/2020 trimis spre avizare

290

Propunere legislativă privind 
prevenirea, combaterea și 
distrugerea buruienii ambrozia

/05.06.2020 
b312/2020

- procedură de 
urgenţă

trimis spre avizare

291

Propunere legislativă privind 
procedura de autorizare, 
modalitatea de recoltare şi 
valorificare a trufelor

bpi434/2020/04.0
6.2020 
b313/2020

trimis spre avizare

292

Propunere legislativă pentru 
modificarea art.94 alin.(2) lit.a) din 
Legea nr.208/2015 privind alegerea 
Senatului şi a Camerei Deputaţilor, 
precum şi pentru organizarea şi 
funcţionarea Autorităţii Electorale 
Permanente, precum şi pentru 
completarea art.51 din Legea 
nr.33/2007 privind organizarea şi 
desfăşurarea alegerilor pentru 
Parlamentul European

bpi436/2020/04.0
6.2020 
b314/2020

trimis spre avizare

293

Propunere legislativă pentru 
modificarea lit.f) a art.178 din Legea 
nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii

bpi438/2020/04.0
6.2020 
b315/2020

trimis spre avizare

294

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă nr.190/2000 
privind regimul metalelor preţioase şi
 pietrelor preţioase în România

bpi439/2020/04.0
6.2020 
b316/2020

trimis spre avizare

295
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Propunere legislativă privind unele 
măsuri pentru reglementarea 
publicității în perioada de epidemie 
declarată și pentru modificarea unor 
acte normative

/05.06.2020 
b317/2020 trimis spre avizare

296

Propunere legislativă pentru 
completarea art.30 din Legea 
nr.263/2010 privind sistemul unitar 
de pensii  publice și pentru 
completarea art.28 din Legea 
nr.127/2019 privind sistemul public 
de pensii

/05.06.2020 
b318/2020 trimis spre avizare

297

Propunere legislativă privind unele 
măsuri financiare în domeniul 
sanitar în contextul situaţiei 
epidemiologice determinate de 
răspândirea coronavirusului Covid 
19

/13.04.2020 
L318/2020

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

298

adoptat de Senat 
(16.06.2020)

Lege privind modificarea Legii 
nr.115/2015 pentru alegerea 
autorităţilor administraţiei publice 
locale, pentru modificarea Legii 
administraţiei publice locale 
nr.215/2001, precum şi pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.393/2004 privind Statutul aleşilor 
locali, precum şi pentru modificarea 
Legii nr.208/2015 privind alegerea 
Senatului şi a Camerei Deputaţilor, 
precum şi pentru organizarea şi 
funcţionarea Autorităţii Electorale 
Permanente

bpi320/2020/06.0
5.2020 
L319/2020

-lege organicăA devenit Legea nr. 
91/25.06.2020 
promulgatã prin decret 
nr. 328/24.06.2020 
publicatã în M.O. 
551/25.06.2020

299

adoptat de Senat 
(19.05.2020)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(03.06.2020)

Propunere legislativă pentru 
modificarea articolului 10 alin.(12) 
din Legea nr.82/1993 privind 
constituirea Rezervației Biosferei 
”Delta Dunării”

/11.06.2020 
b321/2020

- procedură de 
urgenţă

trimis spre avizare

300

Propunere legislativă privind unele 
măsuri de trecere a frontierei de stat 
a României şi de facilitare a trecerii 
frontierei de către lucrătorii frontalieri

bpi440/2020/10.0
6.2020 
b323/2020

trimis spre avizare

301
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Propunere legislativă privind 
transportul ecologic

bpi462/2020/10.0
6.2020 
b324/2020

trimis spre avizare

302

Propunere legislativă pentru 
completarea Legii nr.53/2003 - 
Codul muncii

bpi463/2020/10.0
6.2020 
b325/2020

- procedură de 
urgenţă

trimis spre avizare

303

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.75/1994 privind arborarea 
drapelului României, intonarea 
imnului naţional şi folosirea sigiliilor 
cu stema României de către 
autorităţile şi instituţiile publice

bpi464/2020/10.0
6.2020 
b326/2020

trimis spre avizare

304

Propunere legislativă privind 
acordarea indemnizaţiei de scurtă 
durată

/11.06.2020 
b327/2020

- procedură de 
urgenţă

trimis spre avizare

305

Propunere legislativă privind 
comercializarea masei lemnoase

bpi188/2020/14.0
4.2020 
L329/2020

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

306

respins de Senat 
(23.06.2020)

Propunere legislativă pentru 
modificarea Legii nr.374/2006 
privind suspendarea serviciului 
public cu specific silvic pentru 
proprietarii terenurilor forestiere 
pentru care au fost emise 
documentele prevăzute la art.III 
alin.(1) din Legea nr.169/1997 
pentru modificarea şi completarea 
Legii fondului funciar nr.18/1991

bpi465/2020/10.0
3.2020 
b330/2020

- procedură de 
urgenţă

trimis spre avizare

307

Propunere legislativă privind 
exploatarea masei lemnoase

bpi189/2020/14.0
4.2020 
L330/2020

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

308

respins de Senat 
(23.06.2020)
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Propunere legislativă pentru  
modificarea Ordonanţei de Guvern 
nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi 
fundaţii, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.39 
din 31 ianuarie 2000, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea 
nr.246/2005, cu modificările şi 
completările ulterioare

bpi466/2020/10.0
6.2020 
b331/2020

trimis spre avizare

309

Propunere legislativă privind 
modificarea și completarea Legii 
nr.76/2002 privind sistemul 
asigurărilor pentru șomaj și 
stimularea ocupării forței de muncă

bpi190/2020/14.0
4.2020 
L331/2020

-lege organicăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

310

adoptat de Senat 
(16.06.2020)

Propunere legislativă pentru 
modificarea și completarea Codului 
Silvic din 2008

bpi191/2020/14.0
4.2020 
L332/2020

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

311

respins de Senat 
(23.06.2020)

Propunere legislativă pentru 
acordarea unor drepturi urmașilor 
personalului medical implicat în 
combaterea pandemiei de 
coronavirus COVID-19

bpi193/2020/14.0
4.2020 
L333/2020

-lege organicăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

312

respins de Senat 
(16.06.2020)

Propunere legislativă privind 
acordarea tichetelor de masă 
salariaţilor aflaţi în şomaj tehnic ca 
urmare a decretării stării de asediu 
sau a stării de urgenţă

bpi194/2020/14.0
4.2020 
L334/2020

-lege organicăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

313

adoptat de Senat 
(16.06.2020)

Propunere legislativă privind unele 
măsuri privind buna organizare şi 
desfăşurare a alegerilor locale din 
anul 2020

bpi196/2020/14.0
4.2020 
L335/2020

-lege organicăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

314

Propunere legislativă pentru 
modificarea Ordonanței de Guvern 
nr.81/2003 privind reevaluarea și 
amortizarea activelor fixe aflate în 
patrimoniul instituțiilor publice, 
aprobată prin Legea nr.493/2003

/15.06.2020 
b336/2020 trimis spre avizare

315
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Propunere legislativă  pentru 
modificarea alin.(2) al art.135 din 
Legea nr.411/2004 privind fondurile 
de pensii administrate privat

bpi197/2020/14.0
4.2020 
L336/2020

-lege organicăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

316

respins de Senat 
(23.06.2020)

Propunere legislativă pentru 
acordarea unor facilităţi în domeniile 
transportului de mărfuri şi 
construcţiilor

bpi204/2020/14.0
4.2020 
L337/2020

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

317

adoptat de Senat 
(23.06.2020)

Propunere legislativă pentru 
completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.11/2020 privind 
stocurile de urgenţă medicală, 
precum şi unele măsuri aferente 
instituirii carantinei, publicată în 
Monitorul Oficial nr.102 din 4 
februarie 2020

bpi206/2020/14.0
4.2020 
L338/2020

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

318

respins de Senat 
(16.06.2020)

Propunere legislativă privind 
instituirea Ordinului Meritul pentru 
Promovarea Drepturilor Omului și 
Angajament Social

/15.05.2020 
L339/2020

-lege ordinarăTrimis la promulgare

319

adoptat de Senat 
(27.05.2020)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(10.06.2020)

Propunere legislativă pentru 
modificarea și completarea unor 
acte normative privind acordarea de 
facilități conducătorilor auto care si 
desfasoara activitatea in domeniile 
transport de calatori si transport de 
marfa

/17.06.2020 
b339/2020

- procedură de 
urgenţă

trimis spre avizare

320

Propunere legislativă pentru 
modificarea art.456 alin.(1) lit.h) din 
Legea nr.227/2015 privind Codul 
fiscal

bpi482/2020/17.0
6.2020 
b341/2020

trimis spre avizare

321

Propunere legislativă pentru 
completarea Legii nr.286/2009 
privind Codul penal

/23.06.2020 
b345/2020

- procedură de 
urgenţă

trimis spre avizare

322
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Propunere legislativă pentru 
declararea zilei de 30 August drept 
Ziua Naţională a Martiriului 
Românesc

/24.06.2020 
b346/2020 trimis spre avizare

323

Propunere legislativă privind 
transferul, cu titlu gratuit, al 
pachetului integral de acţiuni deţinut 
de stat la Societatea Naţională 
“Aeroportul Internaţional Timişoara-
Traian Vuia”- S.A. din proprietatea 
privată a statului şi din 
administrarea Ministerului 
Transporturilor în proprietatea 
privată şi în administrarea 
Consiliului Judeţean Timiş şi, 
respectiv, în proprietatea privată şi 
în administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Timişoara

/24.06.2020 
b347/2020 trimis spre avizare

324

Propunere legislativă privind 
transmiterea unor terenuri din 
domeniul public al statului aflate în 
administrarea Ministerului 
Transporturilor şi concesiunea 
Companiei Naţionale de Căi Ferate 
„C.F.R.” — S.A., în domeniul public 
al judeţului Mureş

/24.06.2020 
b348/2020

- procedură de 
urgenţă

trimis spre avizare

325

Propunere legislativă pentru 
sprijinirea producţiei interne de 
autovehicule şi echipamente 
electrice şi electronice de uz casnic

/25.06.2020 
b349/2020

- procedură de 
urgenţă

trimis spre avizare

326

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.156/2000 privind protecţia 
cetăţenilor români care lucrează în 
strainătate

bpi484/24.06.202
0 b350/2020

- procedură de 
urgenţă

trimis spre avizare

327

Propunere legislativă pentru 
completarea Legii 37/2018 privind 
promovarea transportului ecologic

bpi504/2020/24.0
6.2020 
b351/2020

trimis spre avizare

328

Buletin legislativ sesiunea februarie - iunie 2020                                                  Informații la data de 1 iulie 2020 68



Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Propunere legislativă privind 
reintegrarea pe piaţa muncii a 
pensionarilor care îşi doresc să îşi 
continue activitatea în domeniile în 
care au activat anterior pensionării

/25.06.2020 
b352/2020 trimis spre avizare

329

Propunere legislativă pentru 
modificarea și completarea 
articolului 1 din Legea nr.52/2011 
privind exercitarea unor activități cu 
caracter ocazional desfășurate de 
zilieri

/22.04.2020 
L354/2020

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

330

adoptat de Senat 
(30.06.2020)

Propunere legislativă pentru 
modificarea și completarea Legii 
nr.303/2008 privind aprobarea 
Ordonanței de urgența a Guvernului 
nr.7/2008 pentru modificarea și 
completarea Ordonanței Guvernului 
nr.39/2005 privind cinematografia, 
precum și pentru modificarea Legii 
nr.328/2006 pentru aprobarea 
Ordonanței Guvernului nr.39/2005 
privind cinematografia

/23.04.2020 
L355/2020 -lege ordinarăcu raport finalizat

331

Propunere legislativă privind 
protecția și promovarea drepturilor 
familiilor numeroase

/29.06.2020 
b356/2020

- procedură de 
urgenţă

trimis spre avizare

332

Propunere legislativă privind planul 
special de gestiune a resurselor 
umane

bpi212/2020/22.0
4.2020 
L356/2020

-lege organicăcu raport finalizat

333

Propunere legislativă pentru 
modificarea Legii nr.217/2003 
pentru prevenirea și combaterea 
violenței domestice

/27.04.2020 
L357/2020

-lege organicăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

334

adoptat de Senat 
(16.06.2020)

Propunere legislativă privind unele 
măsuri administrative și fiscale

/19.05.2020 
L358/2020

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

335

adoptat de Senat 
(16.06.2020)
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Propunere legislativă pentru 
completarea anexei nr.2 la Legea 
nr.176/2010 privind integritatea în 
exercitarea funcțiilor și demnităților 
publice, pentru modificarea și 
completarea Legii nr.144/2007 
privind înființarea, organizarea și 
funcționarea Agenției Naționale de 
Integritate, precum și pentru 
modificarea și completarea altor 
acte normative

plx375/2020/29.0
6.2020 
b360/2020

-lege ordinarătrimis spre avizare

336

Propunere legislativă pentru 
modificarea și completarea Legii 
nr.263/2010 privind sistemul public 
de pensii

/30.06.2020 
b362/2020 trimis spre avizare

337

Propunere legislativă privind 
măsurile necesare pentru realizarea 
de operațiuni pentru exploatarea 
energiei eoliene offshore

/30.06.2020 
b363/2020

- procedură de 
urgenţă

trimis spre avizare

338

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.145/2014 pentru stabilirea unor 
măsuri de reglementare a pieţei 
produselor din sectorul agricol şi 
pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei nr.28/2009 privind 
registrul agricol

/30.06.2020 
b364/2020 trimis spre avizare

339

Propunere legislativă pentru 
acordarea stimulentului de risc 
persoanelor care lucrează în servicii 
de îngrijire pentru vârstnici

bpi302/2020/29.0
4.2020 
L365/2020

-lege organicăcu raport finalizat

340

Propunere legislativă privind 
acordarea unei alocaţii de sprijin în 
vederea achitării chiriei în cazul 
persoanelor şi familiilor cu risc de 
vulnerabilitate socială ridicat

bpi217/2020/27.0
4.2020 
L366/2020

-lege organicăcu raport finalizat

341

Buletin legislativ sesiunea februarie - iunie 2020                                                  Informații la data de 1 iulie 2020 70



Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Propunere legislativă privind 
prelungirea mandatelor autorităților 
administrației publice locale, precum 
și pentru modificarea și completarea 
Ordonanței de Urgență a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul 
administrativ

/11.06.2020 
L367/2020

-lege organicăA devenit Legea nr. 
84/17.06.2020 
promulgatã prin decret 

adoptat de Senat 
(12.06.2020)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(15.06.2020)

Propunere legislativă pentru 
modificarea și completarea Legii 
nr.38/2003 privind transportul în 
regim de taxi și în regim de închiriere

/01.07.2020 
b367/2020

- procedură de 
urgenţă

trimis spre avizare

343

Propunere legislativă pentru 
modificarea și completarea Legii 
nr.120/2006 a monumentelor de for 
public

/01.07.2020 
b368/2020 trimis spre avizare

344

Propunere legislativă privind 
completarea Legii Cadru nr.69/2000

/05.05.2020 
L373/2020

-lege ordinarăurmeazã trimiterea la 
Camera Deputatilor, 
pentru dezbatere

345

adoptat de Senat 
(30.06.2020)

Propunere legislativă privind 
instituirea zilei de 4 mai ca Ziua 
națională a medierii și mediatorilor

/06.05.2020 
L374/2020 -lege ordinarăîn lucru, la comisiile 

permanente ale 
Senatului

346

Propunere legislativă pentru 
modificarea Legii nr.76 din 16 
ianuarie 2002 privind sistemul 
asigurărilor pentru şomaj şi 
stimularea ocupării forţei de muncă

/06.05.2020 
L375/2020 -lege organicăcu raport finalizat

347

Propunere legislativă pentru 
modificarea și completarea Legii 
nr.292/2011 privind legea asistenței 
sociale

/07.05.2020 
L376/2020 -lege organicăcu raport finalizat

348

Propunere legislativă pentru 
modificarea lit.a) a alin. (2) al art.39 
din Legea nr.76/2002 privind 
sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 
stimularea ocupării forţei de muncă

bpi315/2020/07.0
5.2020 
L377/2020

-lege organicăcu raport finalizat

349
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Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.269 din 16 iunie 2004 privind 
acordarea unui ajutor financiar în 
vederea stimulării achiziţionării de 
calculatoare

bpi316/2020/06.0
5.2020 
L378/2020

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

350

respins de Senat 
(30.06.2020)

Propunere legislativă privind 
completarea Legii nr.145/2014 
pentru stabilirea unor măsuri de 
reglementare a pieţei produselor din 
sectorul agricol

bpi317/2020/06.0
5.2020 
L379/2020

-lege ordinarăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

351

Propunere legislativă privind 
modificarea Legii nr.31/2007 privind 
reorganizarea şi funcţionarea 
Academiei Oamenilor de Ştiinţă din 
România

bpi318/2020/06.0
5.2020 
L380/2020

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

352

respins de Senat 
(30.06.2020)

Propunere legislativă pentru 
completarea art.66 din Legea 
îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004

bpi319/2020/06.0
5.2020 
L381/2020

-lege ordinarăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

353

Propunere legislativă pentru 
modificarea și completarea Legii 
nr.62 din 15 aprilie 2019 privind 
activitatea consulară

/11.05.2020 
L382/2020 -lege ordinarăcu raport finalizat

354

Propunere legislativă privind 
instituirea unor măsuri de limitare a 
efectelor negative generate de 
situațiile de pandemie

/12.05.2020 
L387/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege ordinarăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

355

Propunere legislativă privind măsuri 
economice și fiscal-bugetare

/12.05.2020 
L388/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege ordinarăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

356
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Propunere legislativă pentru 
stabilirea unor măsuri în domeniul 
protecției sociale

/12.05.2020 
L389/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege organicăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

357

Propunere legislativă  privind 
consacrarea zilei de 8 mai ca "Ziua 
Victoriei Coaliţiei Naţiunilor Unite în 
cel de-al Doilea Război Mondial"

bpi336/2020/13.0
5.2020 
L390/2020

-lege ordinarăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

358

Propunere legislativă pentru 
completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.11/2020 privind 
stocurile de urgenţă medicală, 
precum şi unele măsuri aferente 
instituirii carantinei, publicată în 
Monitorul Oficial nr.102 din 4 
februarie 2020

bpi339/2020/13.0
5.2020 
L391/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege ordinarăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

359

Propunere legislativă pentru 
modificarea Legii nr.269/2004 
privind acordarea unui sprijin 
financiar în vederea stimulării 
achiziţionării de calculatoare

bpi340/2020/13.0
5.2020 
L392/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege ordinarăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

360
Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.364/2004 privind organizarea şi 
funcţionarea poliţiei judiciare

bpi341/2020/13.0
5.2020 
L393/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege organicăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

361

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea unor 
acte normative din domeniul apărării 
naţionale

bpi342/2020/13.0
5.2020 
L394/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege ordinarăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

362

Propunere legislativă privind 
înfiinţarea Programului "Inovare şi 
Producţie pentru Criza Coronavirus"

bpi343/2020/13.0
5.2020 
L395/2020

-lege ordinarăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

363
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Propunere legislativă privind 
instituirea unor măsuri pentru 
stimularea activităţii şi reducerea 
efectelor crizei sanitare în sectorul 
de turism

/15.06.2020 
L396/2020 -lege ordinarăîn lucru, la comisiile 

permanente ale 
Senatului

364

Propunere legislativă privind 
alinierea la standardele europene a 
procesului de prevenire şi 
combatere a poleiului şi înzăpezirii 
pe drumurile şi căile publice din 
România

/18.05.2020 
L400/2020 -lege ordinarăîn lucru, la comisiile 

permanente ale 
Senatului

365

Propunere legislativă privind 
obligația autorităților și a instituțiilor 
publice de a furniza informațiile pe 
care le dețin în legătură cu 
persoana fizică care le solicită

/19.05.2020 
L401/2020 -lege ordinarăîn lucru, la comisiile 

permanente ale 
Senatului

366

Propunere legislativă privind 
modificarea Legii nr.230/2008 
privind înfiinţarea şi funcţionarea 
Academiei de Ştiinţe Tehnice din 
România şi a Legii nr.264/2004 
privind organizarea şi funcţionarea 
Academiei de Ştiinţe Medicale

bpi378/2020/20.0
5.2020 
L402/2020

-lege ordinarăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

367

Propunere legislativă privind 
prevenirea, diagnosticarea şi 
tratamentul infecţiilor asociate 
asistenţei medicale din unităţile 
medicale şi din centrele rezidenţiale 
din România

bpi379/2020/20.0
5.2020 
L403/2020

-lege ordinarăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

368

Propunere legislativă privind 
efectuarea de teste gratuite 
împotriva COVID-19

bpi380/2020/20.0
5.2020 
L404/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege ordinarăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

369

Propunere legislativă privind 
achiziţionarea produselor alimentare 
din producţie autohtonă

bpi384/2020/20.0
5.2020 
L405/2020

-lege ordinarăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

370
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea 
articolului 1 din Legea nr.102/2015 
privind instituirea Zilei Naţionale a 
Costumului Tradiţional din România

/21.05.2020 
L406/2020 -lege ordinarăîn lucru, la comisiile 

permanente ale 
Senatului

371

Propunere legislativă privind 
modificarea și completarea unor 
acte normative

/16.06.2020 
L407/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege ordinarăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

372

Propunere legislativă privind 
stabilirea datei alegerilor pentru 
autoritățile administrației publice 
locale din anul 2020

/22.06.2020 
L408/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege organicăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

373

Buletin legislativ sesiunea februarie - iunie 2020                                                  Informații la data de 1 iulie 2020 75



trim
ise

 la
 Camerã pt. d

ezb
atere

afla
te la

 promulgare

promulgate

alt s
tadiu

209

7

45

69

*Informaţii la data de 01.07.2020

Proiecte de lege şi propuneri legislative adoptate de Senat în 
sesiunea februarie - iunie 2020

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENAT
Direcţia generală legislativă
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PROIECTE DE LEGE SI PROPUNERI LEGISLATIVE 
ADOPTATE DE SENAT (*)

- s i n t e z a -

în sesiunea februarie - iunie 2020

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENAT
Direcţia generală legislativă

I. Proiecte de lege (altele decât proiectele de lege de aprobare a ordonanţelor) 21

II. Proiecte de lege de aprobare a Ordonanţelor 121

a) ordonanţe emise în baza legii de abilitare 7

b) ordonanţe de urgenţă 114

III. Propuneri legislative 185

T o t a l : 327

(*)cu sedinta comuna
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PROIECTE DE LEGE ŞI PROPUNERI LEGISLATIVE 
ADOPTATE DE SENAT

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENAT

Direcţia generală legislativă

Titlul proiectului de lege Stadiul proiectului de legeNr. crt.

I. Proiecte de lege (altele decât proiectele de lege de aprobare a ordonanţelor) 21

A devenit Legea nr. 
18/05.03.2020 promulgatã 
prin decret nr. 
172/05.03.2020 publicatã în 
M.O. 194/10.03.2020

1 Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi 
Organizaţia Internaţională a Francofoniei referitor la stabilirea la 
Bucureşti a Biroului Regional pentru Europa Centrală si de Est si 
privilegiile şi imunităţile sale pe teritoriul român, semnat la Erevan, la 12 
octombrie 2018

L610/2019

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(27.11.2019)

adoptat de Senat 
(03.02.2020)

A devenit Legea nr. 
25/20.03.2020 promulgatã 
prin decret nr. 
206/20.03.2020 publicatã în 
M.O. 241/24.03.2020

2 Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul 
Republicii Singapore cu privire la serviciile aeriene, semnat la 
Sinagapore, la 31 mai 2018

L607/2019

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(27.11.2019)

adoptat de Senat 
(10.02.2020)

A devenit Legea nr. 
30/27.03.2020 promulgatã 
prin decret nr. 
216/27.03.2020 publicatã în 
M.O. 275/02.04.2020

3 Lege privind acceptarea Amendamentului la Protocolul de la Montreal 
privind substanţele care epuizează stratul de ozon, adoptat la Kigali, în 
cadrul celei de-a XXVIII-a reuniuni a Părţilor, la data de 14 octombrie 
2016

L550/2019

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(22.10.2019)

adoptat de Senat 
(26.02.2020)
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Titlul proiectului de lege Stadiul proiectului de legeNr. crt.

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

4 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

L7/2020

adoptat de Senat 
(03.04.2020)

A devenit Legea nr. 
70/29.05.2020 promulgatã 
prin decret nr. 
279/29.05.2020 publicatã în 
M.O. 471/03.06.2020

5 Lege pentru ratificarea Protocolului Adiţional semnat la Bucureşti, la 27 
mai 2019, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii 
Arabe Egipt privind dobândirea dreptului de proprietate asupra 
terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state, semnat 
la Bucureşti la 10 noiembrie 2011

L240/2020

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(23.04.2020)

adoptat de Senat 
(05.05.2020)

A devenit Legea nr. 
55/15.05.2020 promulgatã 
prin decret nr. 
261/15.05.2020 publicatã în 
M.O. 396/15.05.2020

6 Lege privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor 
pandemiei de COVID-19

L279/2020

adoptat de Senat 
(12.05.2020)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(13.05.2020)

A devenit Legea nr. 
81/12.06.2020 promulgatã 
prin decret nr. 
296/12.06.2020 publicatã în 
M.O. 541/24.06.2020

7 Lege pentru ratificarea Acordului privind protecţia investiţiilor dintre 
Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi 
Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte, semnat la Hanoi, la 30 
iunie 2019

L248/2020

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(23.04.2020)

adoptat de Senat 
(19.05.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

8 Proiect de lege pentru modificarea, completarea şi abrogarea unor acte 
normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de punere în 
aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului European ş
 al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general 
privind securitizarea şi de creare a unui cadru specific pentru o 
securitizare simplă, transparentă şi standardizată şi de modificare a 
Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE şi 2011/61/UE, precum şi a 
Regulamentelor (CE) nr.1060/2009 şi (UE) nr.648/2012

L262/2020

adoptat de Senat 
(03.06.2020)
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Titlul proiectului de lege Stadiul proiectului de legeNr. crt.

A devenit Legea nr. 
89/25.06.2020 promulgatã 
prin decret nr. 
323/24.06.2020

9 Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind 
îmbunătăţirea rezilienţei şi a răspunsului la situaţii de urgenţă) dintre 
România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, 
semnat la Bucureşti la 10 iulie 2019

L235/2020

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(23.04.2020)

adoptat de Senat 
(03.06.2020)

A devenit Legea nr. 
90/25.06.2020 promulgatã 
prin decret nr. 
324/24.06.2020

10 Lege pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi 
Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (Proiectul privind 
Modernizarea infrastructurii judiciare în România), semnat la Bucureşti 
la 13 august 2019 şi la Paris la 2 septembrie 2019

L245/2020

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(25.04.2020)

adoptat de Senat 
(03.06.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

11 Proiect de lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.158/1999 privind regimul de control al 
exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare

L302/2020

adoptat de Senat 
(10.06.2020)

A devenit Legea nr. 
92/25.06.2020 promulgatã 
prin decret nr. 
329/25.06.2020

12 Lege pentru ratifîcarea Acordului de împrumut (Proiect privind 
îmbunătățirea rezilenței şi a răspunsului la situații de urgenţă) dintre 
România şi Banca Internațională pentru Reconstrucție şi Dezvoltare, 
semnat la Bucureşti la 10 iulie 2019

L314/2020

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(13.05.2020)

adoptat de Senat 
(10.06.2020)

A devenit Legea nr. 
93/25.06.2020 promulgatã 
prin decret nr. 
330/25.06.2020

13 Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul 
Republicii Bulgaria privind cooperarea în domeniul situaţiilor de urgenţă,
semnat la 29 martie, la Bucureşti

L315/2020

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(13.05.2020)

adoptat de Senat 
(10.06.2020)
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Titlul proiectului de lege Stadiul proiectului de legeNr. crt.

A devenit Legea nr. 
98/29.06.2020 promulgatã 
prin decret nr. 
336/29.06.2020

14 Lege privind acceptarea amendamentelor adoptate la cea de-a 12-a 
sesiune a Adunării Generale a Organizaţiei Interguvernamentale privind 
transporturile internaţionale feroviare (OTIF), desfăşurată la Berna în 
perioada 29-30 septembrie 2015, la Convenţia privind transporturile 
internaţionale feroviare (COTIF) şi anexele D (CUV), F (APTU) şi G 
(ATMF), semnată la Berna, la 9 mai 1980

L242/2020

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(23.04.2020)

adoptat de Senat 
(10.06.2020)

Trimis la promulgare

15 Lege pentru ratificarea Acordului privind protecţia investiţiilor între 
Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi 
Republica Singapore, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 19 
octombrie 2018

L249/2020

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(25.04.2020)

adoptat de Senat 
(10.06.2020)

A devenit Legea nr. 
99/29.06.2020 promulgatã 
prin decret nr. 
337/29.06.2020

16 Lege pentru ratificarea celui de-al şaselea Protocol adiţional, semnat la 
Skopje, la 12 iunie 2019, la Acordul privind Forţa Multinaţională de 
Pace din Europa de Sud-Est, semnat la Skopje, la 26 septembrie 1998

L236/2020

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(23.04.2020)

adoptat de Senat 
(10.06.2020)

Trimis la promulgare

17 Lege pentru ratificarea Acordului de Parteneriat Economic între 
Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi 
statele părţi la APE din SADC, pe de altă parte, semnat la Kasane, la 
10 iunie 2016

L247/2020

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(23.04.2020)

adoptat de Senat 
(10.06.2020)

A devenit Legea nr. 
94/25.06.2020 promulgatã 
prin decret nr. 
331/25.06.2020

18 Lege pentru ratificarea Protocolului privind agricultura durabilă şi 
dezvoltarea rurală,  încheiat la Lillafured, la 12 octombrie 2017 şi 
semnat de România la aceeaşi data, la Convenţia-cadru privind 
protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, adoptată la Kiev la 22 mai 
2003

L317/2020

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(13.05.2020)

adoptat de Senat 
(10.06.2020)
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Titlul proiectului de lege Stadiul proiectului de legeNr. crt.

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

19 Proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.374/2013 
privind utilizarea sistemelor destinate blocării și întreruperii 
radiocomunicațiilor în perimetrele unităților din subordinea 
Administrației Naționale a Penitenciarelor

L359/2020

adoptat de Senat 
(16.06.2020)

Trimis la promulgare

20 Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor 
regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea 
Europeană, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru

L237/2020

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(24.04.2020)

adoptat de Senat 
(23.06.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

21 Lege pentru completarea Legii nr.184/2001 privind organizarea și 
exercitarea profesiei de arhitect

L301/2020

adoptat de Senat 
(30.06.2020)

II. Proiecte de lege de aprobare a Ordonanţelor 121

a) ordonanţe emise în baza legii de abilitare 7

A devenit Legea nr. 
66/21.05.2020 promulgatã 
prin decret nr. 
273/21.05.2020 publicatã în 
M.O. 428/21.05.2020

1 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2020 privind 
aprobarea aderării Secretariatului General al Guvernului la Reţeaua 
europeană de dezvoltare durabilă (ESDN) şi aprobarea plăţii cotizaţiei 
anuale de participare a Secretariatului General al Guvernului, precum şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii 
cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care 
România este parte

L9/2020

adoptat de Senat 
(26.02.2020)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(29.04.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

2 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.5/2020 
pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală

L12/2020

adoptat de Senat 
(09.03.2020)
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Titlul proiectului de lege Stadiul proiectului de legeNr. crt.

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

3 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.4/2020 
privind aprobarea cotizației anuale a României la bugetul Centrului 
European de Excelență pentru Combaterea Amenințărilor Hibride de la 
Helsinki - European Center of Excellence for Countering Hybrid 
Threats - Hybrid CoE, precum și pentru completarea Ordonanței 
Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la 
organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este 
parte

L11/2020

adoptat de Senat 
(09.03.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

4 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2020 
privind modificarea şi completarea Legii muzeelor şi a colecţiilor publice 
nr.311/2003

L14/2020

adoptat de Senat 
(09.03.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

5 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.6/2020 
pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul 
fiscal, precum și pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

L13/2020

adoptat de Senat 
(09.03.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

6 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.3/2020 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.83/2001 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice 
comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi 
serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi 
înmatriculare a vehiculelor

L10/2020

adoptat de Senat 
(09.03.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

7 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.1/2020 
privind modificarea termenului prevăzut la art.X alin.(2) din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.98/2016 pentru prorogarea unor termene, 
instituirea unor noi termene, privind unele măsuri pentru finalizarea 
activităţilor cuprinse în contractele încheiate în cadrul Acordului de 
împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie 
şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind reforma sistemului 
judiciar, semnat la Bucureşti la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea 
nr.205/2006, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative

L8/2020

adoptat de Senat 
(19.03.2020)
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b) ordonanţe de urgenţă 114

Trimis la promulgare

1 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.2/2020 
pentru prorogarea intrării în vigoare a art.I pct.1 din Legea nr.14/2020 
privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2019 pentru 
modificarea și completarea Legii nr.61/1993 privind alocația de stat 
pentru copii, precum și pentru modificarea art.58 alin.(1) din Legea 
nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap

L2/2020

adoptat de Senat 
(03.02.2020)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(03.06.2020)

A devenit Legea nr. 
17/02.03.2020 promulgatã 
prin decret nr. 
165/02.03.2020 publicatã în 
M.O. 172/02.03.2019

2 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.11/2019 
privind modificarea şi completarea unor acte normative

L163/2019

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(03.04.2019)

adoptat de Senat 
(03.02.2020)

A devenit Legea nr. 
16/19.02.2020 promulgatã 
prin decret nr. 
121/19.02.2020 publicatã în 
M.O. 137/20.02.2020

3 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 
131/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 508/2004 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a 
Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi 
Terorism

L206/2007

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(27.02.2007)

adoptat de Senat 
(10.09.2007)
respins de Camera 
Deputatilor 
(21.11.2018)

adoptat de Senat 
(03.02.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

4 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.75/2019 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor 
regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea 
Europeană, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru

L4/2020

adoptat de Senat 
(04.02.2020)
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Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

5 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.76/2019 pentru prorogarea unor termene prevăzute la art.24 alin.(5) 
indice 1 şi (6) indice 1 din Legea nr.362/2018 privind asigurarea unui 
nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice, 
precum şi a termenului prevăzut la art.II din Ordonanţa Guvernului 
nr.2/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr.362/2018 privind 
asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor si 
sistemelor informatice

L5/2020

adoptat de Senat 
(06.02.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

6 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.77/2019 pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor 
măsuri pentru asigurarea facilităţilor la transport pentru anumite 
categorii de persoane

L6/2020

adoptat de Senat 
(06.02.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

7 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.78/2019 privind modificarea unor acte normative şi stabilirea unor 
măsuri în domeniul agriculturii, precum şi pentru aprobarea unor măsuri 
fiscal - bugetare

L17/2020

adoptat de Senat 
(10.02.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

8 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.80/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în 
domeniul fondurilor europene

L18/2020

adoptat de Senat 
(10.02.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

9 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.82/2019 privind prorogarea termenului prevăzut la art.III din Legea 
nr.352/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în 
Transportul Rutier

L20/2020

adoptat de Senat 
(10.02.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

10 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.83/2019 privind completarea art.6 din Ordonanţa de urgenţă 
Guvernului nr.84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de 
Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea 
Regiei Autonome "Administraţia Naţională a Drumurilor din România"

L21/2020

adoptat de Senat 
(10.02.2020)
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Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

11 Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.1/2020 
privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și 
completarea unor acte normative

L1/2020

adoptat de Senat 
(10.02.2020)

A devenit Legea nr. 
63/20.05.2020 promulgatã 
prin decret nr. 
270/20.05.2020 publicatã în 
M.O. 424/21.05.2020

12 Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.88/2019 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.32/2015 privind înființarea Gărzilor forestiere

L26/2020

adoptat de Senat 
(17.02.2020)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(29.04.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

13 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.81/2019  pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi 
autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate 
la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite 
României la nivelul Uniunii Europene, precum şi pentru instituirea unei 
scheme de ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor din 
sectoarele şi sub-sectoarele expuse unui risc important de relocare ca 
urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în 
preţul energiei electrice

L19/2020

adoptat de Senat 
(17.02.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

14 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.87/2019 privind prorogarea termenului prevăzut la art.6 din 
Ordonanţa Guvernului nr.40/2006 pentru aprobarea şi finanţarea 
programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor

L25/2020

adoptat de Senat 
(17.02.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

15 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.86/2019 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.1 alin.(1) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.117/2017 privind stabilirea 
măsurilor în vederea asigurării mecanismelor şi a resurselor financiare 
necesare returnării donaţiilor colectate pentru achiziţionarea unui bun 
aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria 
tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil

L24/2020

adoptat de Senat 
(17.02.2020)
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A devenit Legea nr. 
53/14.05.2020 promulgatã 
prin decret nr. 
259/14.05.2020 publicatã în 
M.O. 396/15.05.2020

16 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.85/2019 
pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2011 
privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în 
domeniul sănătăţii

L23/2020

adoptat de Senat 
(17.02.2020)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(23.04.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

17 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.84/2019 pentru completarea art.201 din Legea educaţiei naţionale 
nr.1/2011

L22/2020

adoptat de Senat 
(17.02.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

18 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.90/2019 privind stabilirea unor măsuri Ia nivelul administraţiei publice 
centrale

L28/2020

adoptat de Senat 
(18.02.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

19 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.89/2019 pentru modificarea art.51 indice 1 alin.(1) şi (4) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.111/2011 privind comunicaţiile 
electronice şi modificarea unor acte normative

L27/2020

adoptat de Senat 
(18.02.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

20 Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.26/2020 privind modificarea și completarea unor acte normative în 
materia alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților, precum și unele 
măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor parlamentare 
anticipate

L81/2020

adoptat de Senat 
(19.02.2020)
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A devenit Legea nr. 
20/17.03.2020 promulgatã 
prin decret nr. 
196/17.03.2020 publicatã în 
M.O. 218/17.03.2020

21 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.11/2020 
privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente 
instituirii carantinei

L67/2020

adoptat de Senat 
(26.02.2020)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(12.03.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

22 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.25/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii, precum şi a Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări 
sociale de sănătate

L80/2020

adoptat de Senat 
(26.02.2020)

A devenit Legea nr. 
88/25.06.2020 promulgatã 
prin decret nr. 
322/25.06.2020 publicatã în 
M.O. 551/25.06.2020

23 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.5/2020 
pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.43/2007 privind introducerea deliberată în mediu a organismelor 
modificate genetic

L15/2020

adoptat de Senat 
(01.03.2020)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(03.06.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

24 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.7/2020 
pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.39/2018 
privind parteneriatul public-privat și pentru stabilirea unor măsuri privind 
investițiile publice

L60/2020

adoptat de Senat 
(02.03.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

25 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.10/2020 pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar 
de pensii publice

L63/2020

adoptat de Senat 
(02.03.2020)
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Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

26 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.3/2020 pentru completarea art.284 din Legea educaţiei naţionale 
nr.1/2011

L66/2020

adoptat de Senat 
(02.03.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

27 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.14/2020 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 
privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale 
interguvernamentale la care România este parte, precum și pentru 
aprobarea plății cotizației anuale în vederea participării Institutului 
Național de Statistică în calitate de asociat în cadrul Comitetului de 
Statistică și Guvernanță în Statistică al OCDE

L70/2020

adoptat de Senat 
(02.03.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

28 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.21/2020 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.19/2002 
privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de 
protocol şi bunuri mobile din domeniul public al statului, aflate în 
administrarea Regiei Autonome ”Administraţia Patrimoniului 
Protocolului de Stat”

L76/2020

adoptat de Senat 
(02.03.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

29 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.22/2020 privind recensământul general agricol din România runda 
2020

L77/2020

adoptat de Senat 
(02.03.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

30 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului 
nr.6/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.77/2014 privind procedurile naționale în domeniul 
ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii 
concurenței nr.21/1996, și pentru modificarea și completarea art.15 din 
Legea concurenței nr.21/1996

L16/2020

adoptat de Senat 
(03.03.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

31 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.8/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.145/2019 privind 
statutul polițiștilor de penitenciare

L61/2020

adoptat de Senat 
(06.03.2020)
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Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

32 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.9/2020 pentru aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport 
alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 150 de unităţi de învăţământ 
preuniversitar de stat

L62/2020

adoptat de Senat 
(07.03.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

33 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.19/2020 
privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi 
locuinţelor din România în anul 2021

L74/2020

adoptat de Senat 
(09.03.2020)

anuntat în plen; urmeazã 
trimiterea la promulgare

34 Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2020 
pentru completarea unor acte normative în domeniul transportului naval

L73/2020

adoptat de Senat 
(09.03.2020)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(30.06.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

35 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.16/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.43/1997 privind regimul juridic al drumurilor

L71/2020

adoptat de Senat 
(09.03.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

36 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.23/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu 
impact asupra sistemului achiziţiilor publice

L78/2020

adoptat de Senat 
(09.03.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

37 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.12/2020 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unor 
ajutoare de stat individuale de salvare

L68/2020

adoptat de Senat 
(09.03.2020)
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Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

38 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.17/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din 
domeniul apărării naţionale

L72/2020

adoptat de Senat 
(10.03.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

39 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.20/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.364/2004 privind 
organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare

L75/2020

adoptat de Senat 
(10.03.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

40 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.24/2020 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea 
activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative

L79/2020

adoptat de Senat 
(10.03.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

41 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.13/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice

L69/2020

adoptat de Senat 
(10.03.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

42 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.27/2020 pentru modificarea și completarea Legii petrolului 
nr.238/2004

L89/2020

adoptat de Senat 
(27.03.2020)

A devenit Legea nr. 
59/19.05.2020 promulgatã 
prin decret nr. 
266/18.05.2020 publicatã în 
M.O. 416/19.05.2020

43 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.30/2020 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi 
pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul 
situaţiei epidemiologice determinată de răspândirea coronavirusului 
SARS-CoV-2

L144/2020

adoptat de Senat 
(31.03.2020)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(06.05.2020)
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A devenit Legea nr. 
60/19.05.2020 promulgatã 
prin decret nr. 
267/18.05.2020 publicatã în 
M.O. 416/19.05.2020

44 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.32/2020 
privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, 
precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în 
contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea 
coronavirusului SARS-CoV 2 şi pentru stabilirea unor măsuri 
suplimentare de protecţie socială

L168/2020

adoptat de Senat 
(08.04.2020)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(06.05.2020)

A devenit Legea nr. 
54/14.05.2020 promulgatã 
prin decret nr. 
260/14.05.2020 publicatã în 
M.O. 396/15.05.2020

45 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.33/2020  
privind unele măsuri fiscale și modificarea unor acte normative

L169/2020

adoptat de Senat 
(08.04.2020)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(23.04.2020)

Trimis la promulgare

46 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.37/2020 
privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de 
credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori

L186/2020

adoptat de Senat 
(08.04.2020)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(23.04.2020)

Trimis la promulgare

47 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.39/2017 
privind acţiunile în despăgubire în cazurile de încălcare a dispoziţiilor 
legislaţiei în materie de concurenţă, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Legii concurenţei nr.21/1996

L163/2017

adoptat de Senat 
(03.10.2017)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(07.11.2018)

adoptat de Senat 
(08.04.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

48 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare

L143/2020

adoptat de Senat 
(15.04.2020)
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Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

49 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.28/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind 
Codul penal

L142/2020

adoptat de Senat 
(18.04.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

50 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.35/2020 privind modalitatea de emitere și prelungirea valabilității 
voucherelor de vacanță, în contextul situației epidemiologice 
determinate de răspândirea COVID - 19

L185/2020

adoptat de Senat 
(23.04.2020)

A devenit Legea nr. 
61/19.05.2020 promulgatã 
prin decret nr. 
268/18.05.2020 publicatã în 
M.O. 406/19.05.2020

51 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.41/2020 
pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2020 privind acordarea 
unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația 
închiderii temporare a unităților de învățământ

L191/2020

adoptat de Senat 
(23.04.2020)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(13.05.2020)

A devenit Legea nr. 
76/10.06.2020 promulgatã 
prin decret nr. 
288/10.06.2020 publicatã în 
M.O. 493/10.06.2020

52 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.40/2020 
privind întărirea capacității administrative a sistemului sanitar

L190/2020

adoptat de Senat 
(23.04.2020)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(20.05.2020)

Trimis la promulgare

53 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.79/2019 privind unele măsuri în domeniul educaţiei şi pentru 
prorogarea unor termene

L92/2020

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(25.02.2020)

adoptat de Senat 
(28.04.2020)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(29.04.2020)
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Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

54 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.36/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, 
precum și pentru adoptarea unor măsuri pe timpul stării de urgență 
instituite prin Decretul Președintelui României nr.195/2020 privind 
instituirea stării de urgență pe teritoriul României

L188/2020

adoptat de Senat 
(28.04.2020)

Trimis la promulgare

55 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.39/2020 
pentru completarea Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică

L189/2020

adoptat de Senat 
(28.04.2020)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(24.06.2020)

A devenit Legea nr. 
75/10.06.2020 promulgatã 
prin decret nr. 
287/10.06.2020 publicatã în 
M.O. 493/10.06.2020

56 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.42/2020 
pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și 
mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru aprobarea Schemei 
de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul 
crizei economice generate de pandemia COVID-19

L192/2020

adoptat de Senat 
(28.04.2020)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(20.05.2020)

în lucru, la comisiile 
permanente ale Senatului

57 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.44/2020 
privind prelungirea mandatelor autorităților administrației publice locale 
cuprinse în perioada 2016-2020, unele măsuri pentru organizarea 
alegerilor locale din anul 2020, precum și modificarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ

L206/2020

adoptat de Senat 
(28.04.2020)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(13.05.2020)

Trimis la promulgare

58 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.21/2012 
privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011

L317/2012

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(19.06.2012)

adoptat de Senat 
(05.05.2020)

Buletin legislativ sesiunea februarie - iunie 2020                                                  Informații la data de 1 iulie 2020 94



Titlul proiectului de lege Stadiul proiectului de legeNr. crt.

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

59 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul 
autorităților și instituțiilor publice

L204/2020

adoptat de Senat 
(05.05.2020)

A devenit Legea nr. 
82/17.06.2020 promulgatã 
prin decret nr. 
310/17.06.2020 publicatã în 
M.O. 520/17.06.2020

60 Lege  privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.43/2020
pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri 
europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe 
perioada stării de urgență

L205/2020

adoptat de Senat 
(05.05.2020)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(27.05.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

61 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.46/2020 pentru completarea art.8 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.11/2020 privind stocurile de urgenţă medicală, precum şi 
unele măsuri aferente instituirii carantinei

L209/2020

adoptat de Senat 
(12.05.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

62 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.52/2020 pentru modificarea art.29 (indice 3) alin.(2) din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a 
fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, precum 
şi pentru adoptarea unor măsuri privind beneficiarii de fonduri europene 
în contextul răspândirii COVID-19

L228/2020

adoptat de Senat 
(12.05.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

63 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.49/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări 
sociale de sănătate precum și pentru reglementarea unor măsuri de 
protecție socială

L225/2020

adoptat de Senat 
(12.05.2020)
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Trimis la promulgare

64 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.31/2020 
pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2011 
privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în 
domeniul sănătății

L167/2020

adoptat de Senat 
(12.05.2020)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(17.06.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

65 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.34/2020  pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de 
urgență

L187/2020

adoptat de Senat 
(12.05.2020)

Trimis la promulgare

66 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.48/2020 
privind unele măsuri financiar-fiscale

L224/2020

adoptat de Senat 
(12.05.2020)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(03.06.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

67 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.47/2020 pentru stabilirea, pe perioada stării de urgență instituită prin 
Decretul Președintelui României nr.195/2020, a condițiilor de 
comercializare a benzinei și motorinei în contextul crizei economice 
generate de pandemia SARS-CoV-2

L223/2020

adoptat de Senat 
(12.05.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

68 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.45/2020 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.137/2000 
privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare

L208/2020

adoptat de Senat 
(12.05.2020)
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Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

69 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.53/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
privind măsuri de protecţie socială determinate de răspândirea 
coronavirusului SARS-CoV-2

L229/2020

adoptat de Senat 
(12.05.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

70 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.56/2020 privind unele măsuri provizorii în contextul situației 
epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-
2

L265/2020

adoptat de Senat 
(19.05.2020)

A devenit Legea nr. 
77/10.06.2020 promulgatã 
prin decret nr. 
289/10.06.2020 publicatã în 
M.O. 493/10.06.2020

71 Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2019 
privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și 
pentru modificarea și completarea unor acte normative

L31/2020

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(09.12.2019)

adoptat de Senat 
(19.05.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

72 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.55/2020 privind instituirea unor măsuri de protecție socială în 
contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea 
coronavirusului SARS-CoV-2

L263/2020

adoptat de Senat 
(19.05.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

73 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.57/2020 pentru modifcarea și completarea Ordonanței Guvernului 
nr.22/2007 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de 
Strategie și Prognoză

L264/2020

adoptat de Senat 
(27.05.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

74 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.62/2020 pentru adoptarea unor măsuri în domeniul societăților, în 
vederea desfășurării reuniunilor organelor statutare

L283/2020

adoptat de Senat 
(27.05.2020)
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Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

75 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.59/2020 pentru stabilirea unor măsuri suplimentare în domeniul 
protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de 
răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

L281/2020

adoptat de Senat 
(27.05.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

76 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.60/2020 privind unele măsuri financiare în vederea implementării 
proiectelor de infrastructură fazate din perioada de programare 2007-
2013, finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de 
programare 2014-2020

L282/2020

adoptat de Senat 
(27.05.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

77 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.63/2020  pentru organizarea și desfășurarea unor campanii de 
informare publică în contextul situației epidemiologice determinate de 
răspândirea COVID-19

L284/2020

adoptat de Senat 
(27.05.2020)

Trimis la promulgare

78 Lege privind adoptarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.72/2020 
pentru suspendarea aplicării prevederilor art.21 alin.(6) din Legea 
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 şi instituirea unor măsuri 
tranzitorii

L320/2020

adoptat de Senat 
(03.06.2020)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(17.06.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

79 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.61/2020 privind completarea Legii cadastrului și a publicității 
imobiliare nr.7/1996 și pentru modificarea și completarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ

L303/2020

adoptat de Senat 
(03.06.2020)
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Trimis la promulgare

80 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.64/2020 
privind modificarea şi completarea art.8 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin 
decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului 
COVID-19, pe perioada stării de urgenţă

L304/2020

adoptat de Senat 
(03.06.2020)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(17.06.2020)

Trimis la promulgare

81 Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.65/2020 
privind unele măsuri pentru digitalizarea sistemului de coordonare și 
gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții pentru 
perioada de programare 2014-2020 precum și pentru modificarea și 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, privind 
prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea 
şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale 
aferente acestora

L305/2020

adoptat de Senat 
(03.06.2020)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(24.06.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

82 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.66/2020 privind modificarea și completarea art.1 din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr.47/2020 pentru stabilirea, pe perioada stării de 
urgență instituite prin Decretul nr.195/2020, a condițiilor de 
comercializare a benzinei și motorinei în contextul crizei economice 
generate de pandemia SARS-CoV-2

L306/2020

adoptat de Senat 
(03.06.2020)

anuntat în plen; urmeazã 
trimiterea la promulgare

83 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.67/2020 
privind modificarea unor acte normative și prelungirea unor termene

L307/2020

adoptat de Senat 
(03.06.2020)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(30.06.2020)

Trimis la promulgare

84 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.69/2020 
pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul 
fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale

L309/2020

adoptat de Senat 
(03.06.2020)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(24.06.2020)
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Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

85 Proiect de lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 
mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de 
răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor 
termene, pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind 
Codul Fiscal, a Legii educației naționale nr.1/2011, precum și a altor 
acte normative

L310/2020

adoptat de Senat 
(03.06.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

86 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.78/2020 privind acordarea de către Ministerul Sănătății, prin direcțiile 
de sănătate publică județene și a municipiului Bucuresti, autorităţilor 
publice locale a necesarului de măşti de protecţie pentru familiile și 
persoanele defavorizate de pe raza unităților administrativ teritoriale, 
precum și pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății, din 
Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia Guvernului, prevăzut în 
bugetul de stat pe anul 2020

L325/2020

adoptat de Senat 
(10.06.2020)

Trimis la promulgare

87 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.90/2020 
pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.6/2019 privind instituirea 
unor facilități fiscale, precum și pentru modificarea altor acte normative

L350/2020

adoptat de Senat 
(10.06.2020)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(17.06.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

88 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.74/2020 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și 
a gazelor naturale nr.123/2012

L321/2020

adoptat de Senat 
(10.06.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

89 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.77/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.64/2007 privind datoria publică

L324/2020

adoptat de Senat 
(10.06.2020)
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Trimis la promulgare

90 Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.91/2019 privind desfiinţarea Institutului Revoluţiei Române din 
Decembrie 1989

L251/2020

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(23.04.2020)

respins de Senat 
(10.06.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

91 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.76/2020 pentru abrogarea Legii nr.207/2016 privind reglementarea 
marketingului înlocuitorilor laptelui matern

L323/2020

adoptat de Senat 
(16.06.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

92 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 investițiilor 
publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea 
unor acte normative și prorogarea unor termene și alte modificări fiscal-
bugetare

L322/2020

adoptat de Senat 
(16.06.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

93 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.81/2020 privind modificarea și completarea  Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se 
aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art.2 
din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de 
asociere în agricultură

L341/2020

adoptat de Senat 
(16.06.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

94 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.80/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative în 
domeniul sănătății

L340/2020

adoptat de Senat 
(16.06.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

95 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.82/2020 pentru aprobarea acordării unui stimulent de risc pentru 
personalul centrelor rezidențiale de îngrijire și asistență a persoanelor 
vârstnice, centrelor rezidențiale pentru copii și adulți cu și fără 
dizabilități, precum și pentru alte categorii vulnerabile, izolate preventiv 
la locul de muncă, pe perioada stării de urgență

L342/2020

adoptat de Senat 
(16.06.2020)
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Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

96 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate 
angajaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice 
determinate de răspândirea coronavirusului SARS CoV-2, precum și 
pentru modificarea unor acte normative

L351/2020

adoptat de Senat 
(16.06.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

97 Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.89/2020 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și 
mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru modificarea și 
completarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-
urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19

L349/2020

adoptat de Senat 
(16.06.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

98 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.88/2020 
privind instituirea unor măsuri, precum și a unui sprijin financiar, pentru 
pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate 
prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finanțării 
prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 (POAT 2014-
2020) și Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM)

L348/2020

adoptat de Senat 
(16.06.2020)

Trimis la promulgare

99 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.51/2020 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe 
anul 2020

L233/2020

adoptat în sedinta 
comunã a celor douã 
Camere (18.06.2020)

Trimis la promulgare

100 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.50/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020

L232/2020

adoptat în sedinta 
comunã a celor douã 
Camere (18.06.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

101 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.86/2020 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.63/2020 pentru organizarea și desfășurarea unor 
campanii de informare publică în contextul situației epidemiologice 
determinate de răspândirea COVID-19

L346/2020

adoptat de Senat 
(23.06.2020)
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Trimis la promulgare

102 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.58/2020 
privind luarea unor măsuri pentru buna funcţionare a sistemului de 
învăţământ

L328/2020

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(20.05.2020)

adoptat de Senat 
(23.06.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

103 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.83/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice și pentru 
stabilirea unor măsuri în domeniul circulației pe drumurile publice în 
contextul pandemiei de COVID-19

L343/2020

adoptat de Senat 
(23.06.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

104 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.93/2020 pentru modificarea și completarea art.38 din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr.5/2015 privind deșeurile de echipamente 
electrice și electronice

L361/2020

adoptat de Senat 
(23.06.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

105 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.87/2020 privind organizarea şi funcţionarea Corpului de control al 
Prim-Ministrului, precum şi pentru instituirea unor măsuri de 
îmbunătăţire a activităţii acestuia

L347/2020

adoptat de Senat 
(23.06.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

106 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.85/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.81/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței 
de urgență a Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea cadrului 
instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, 
de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră 
atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum și pentru 
instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea 
întreprinderilor din sectoarele și subsectoarele expuse unui risc 
important de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze 
cu efect de seră în prețul energiei electrice

L345/2020

adoptat de Senat 
(23.06.2020)
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Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

107 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.95/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului 
nr.25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții ”C.N.I.” - 
S.A.

L369/2020

adoptat de Senat 
(23.06.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

108 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.84/2020 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea 
implementării Programului operațional Ajutorarea persoanelor 
defavorizate - POAD

L344/2020

adoptat de Senat 
(23.06.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

109 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.94/2020 privind unele măsuri pentru finanțarea din fonduri europene 
a unor Programe Naționale

L368/2020

adoptat de Senat 
(30.06.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

110 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.98/2020 pentru prorogarea intrării în vigoare a unor prevederi din 
Legea nr.75/2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.42/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
de urgenţă nr.110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor 
mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru aprobarea 
Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în 
contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19

L372/2020

adoptat de Senat 
(30.06.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

111 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.97/2020 pentru implementarea unor măsuri de simplificare 
administrativă în domeniul protecţiei sociale, precum şi pentru 
acordarea unor drepturi şi beneficii de asistenţă socială în domeniile de 
activitate în care se menţin restricţii

L371/2020

adoptat de Senat 
(30.06.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

112 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.96/2020 pentru modificarea Legii nr.86/2006 privind Codul vamal al 
României

L370/2020

adoptat de Senat 
(30.06.2020)
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urmeazã anuntarea în plen, 
pt. exercitarea dreptului de 
sesizare asupra 
constitutionalitãtii Legii

113 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.54/2020 
privind prelungirea mandatelor Comitetului de reglementare al 
Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei

L353/2020

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(27.05.2020)

adoptat de Senat 
(30.06.2020)

urmeazã anuntarea în plen, 
pt. exercitarea dreptului de 
sesizare asupra 
constitutionalitãtii Legii

114 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.71/2020 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.346/2006 privind 
organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale

L364/2020

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(03.06.2020)

adoptat de Senat 
(30.06.2020)

III. Propuneri legislative 188

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

1 Lege pentru modificarea și completarea art.1 din Ordonanța de urgență 
a Guvernului nr.56/2015 privind plata tratamentului în străinătate al 
persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului 
eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din 
municipiul București

L619/2019

adoptat de Senat 
(03.02.2020)

Trimis la promulgare

2 Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.217/2000 privind aprobarea coşului minim de consum 
lunar

L81/2018

respins de Senat 
(23.04.2018)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(15.10.2019)

adoptat de Senat 
(03.02.2020)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(03.06.2020)
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A devenit Legea nr. 
85/18.06.2020 promulgatã 
prin decret nr. 
313/18.06.2020 publicatã în 
M.O. 525/18.06.2020

3 Lege  pentru modificarea art.260 alin.(1) lit.i)  din Legea nr.53/2003 - 
Codul muncii

L252/2018

respins de Senat 
(20.06.2018)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(18.09.2019)

adoptat de Senat 
(03.02.2020)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(03.06.2020)

în reexaminare

4 Lege privind măsurile de protecție a personalului didactic, de 
conducere, de îndrumare și control din învațământul preuniversitar în 
îndeplinirea atribuțiilor specifice funcției

L592/2016

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(01.11.2016)

adoptat de Senat 
(03.02.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

5 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii 
nr.208/2015 privind alegerea Camerei Deputaţilor și a Senatului, 
precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale 
Permanente

L617/2019

adoptat de Senat 
(04.02.2020)

A devenit Legea nr. 
44/03.04.2020 promulgatã 
prin decret nr. 
232/03.04.2020 publicatã în 
M.O. 287/06.04.2020

6 Lege privind instituirea Zilei Satului Românesc

L622/2019

adoptat de Senat 
(04.02.2020)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(10.03.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

7 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 
nr.127/2019 privind sistemul public de pensii

L621/2019

adoptat de Senat 
(04.02.2020)
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Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

8 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.196/2018 privind înființarea, organizarea şi funcționarea asociațiilor 
de proprietari şi administrarea condominiilor

L616/2019

adoptat de Senat 
(04.02.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

9 Propunere legislativă privind completarea Ordonanței de Urgență 
nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice

L620/2019

adoptat de Senat 
(04.02.2020)

Trimis la promulgare

10 Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative în 
domeniul educaţiei

L159/2019

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(08.04.2019)

adoptat de Senat 
(10.02.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere (proiectul se aflã 
în reexaminare, în urma 
Deciziei de 
neconstitutionalitate)

11 Lege pentru modificarea şi completarea art.10 din Legea nr.241/2005 
pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

L130/2018

adoptat de Senat 
(29.05.2018)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(19.12.2018)

adoptat de Senat 
(10.02.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

12 Propunere legislativă pentru modificarea art.930 din Legea nr.287/2009 
privind Codul civil și pentru completarea art.41 din Legea nr.7/1996 a 
cadastrului și a publicității imobiliare

L618/2019

adoptat de Senat 
(19.02.2020)
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A devenit Legea nr. 
37/02.04.2020 promulgatã 
prin decret nr. 
225/02.04.2020 publicatã în 
M.O. 280/03.04.2020

13 Lege  pentru completarea art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii 
și a art.94 din Legea educației naționale nr.1/2011

L30/2020

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(11.12.2019)

adoptat de Senat 
(26.02.2020)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(10.03.2020)

A devenit Legea nr. 
38/02.04.2020 promulgatã 
prin decret nr. 
226/02.04.2020 publicatã în 
M.O. 280/03.04.2020

14 Lege pentru modificarea Legii notarilor publici şi a activităţii notariale 
nr.36/1995

L64/2020

adoptat de Senat 
(26.02.2020)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(10.03.2020)

A devenit Legea nr. 
39/02.04.2020 promulgatã 
prin decret nr. 
227/02.04.2020 publicatã în 
M.O. 281/03.04.2020

15 Lege privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale al 
notarilor publici din România

L65/2020

adoptat de Senat 
(26.02.2020)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(10.03.2020)

A devenit Legea nr. 
26/23.03.2020 promulgatã 
prin decret nr. 
207/23.03.2020 publicatã în 
M.O. 242/24.03.2020

16 Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii 
Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

L137/2019

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(20.03.2019)

adoptat de Senat 
(23.09.2019)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(18.12.2019)

adoptat de Senat 
(26.02.2020)
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A devenit Legea nr. 
52/13.05.2020 promulgatã 
prin decret nr. 
258/13.05.2020 publicatã în 
M.O. 386/13.05.2020

17 Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.77/2016 privind darea 
în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate 
prin credite

L505/2018

adoptat de Senat 
(19.12.2018)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(26.06.2019)

adoptat de Senat 
(26.02.2020)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(29.04.2020)

anuntat în plen; urmeazã 
trimiterea la promulgare

18 Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul 
penal, precum și pentru modificarea art.223 alin.(2) din Legea 
nr.135/2010 privind Codul de procedură penală

L51/2020

adoptat de Senat 
(02.03.2020)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(30.06.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

19 Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără 
stăpân

L55/2020

adoptat de Senat 
(02.03.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

20 Propunere legislativă pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul 
general aplicabil băncilor naționale de dezvoltare din România

L42/2020

adoptat de Senat 
(09.03.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

21 Propunere legislativă pentru completarea art.29 din Legea nr.263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice

L57/2020

adoptat de Senat 
(19.03.2020)
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Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

22 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.171/2010 privind 
stabilirea și sancționarea contravenţiilor silvice

L59/2020

adoptat de Senat 
(19.03.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

23 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii 
nr.223/2015 privind pensiile militare de stat și instituirea unor măsuri în 
domeniul pensiilor militare de stat

L38/2020

adoptat de Senat 
(19.03.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

24 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii Cadru 
nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

L39/2020

adoptat de Senat 
(19.03.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

25 Propunere legislativă privind aplicarea în perioada 2019-2020 a unor 
măsuri de protecție socială acordată persoanelor disponibilizate prin 
concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibizare

L40/2020

adoptat de Senat 
(19.03.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

26 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcții și pentru completarea 
art.47 indice 1 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și 
urbanismul

L56/2020

adoptat de Senat 
(19.03.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

27 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.448 din 6 decembrie 
2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, republicată

L46/2020

adoptat de Senat 
(19.03.2020)
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Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

28 Propunere legislativă pentru modificarea art.36 indice 1 lit.c) din Legea 
nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul

L45/2020

adoptat de Senat 
(19.03.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

29 Propunere legislativă pentru declararea municipiului Iași ”Oraș - martir 
al Revoluției din Decembrie 1989”

L52/2020

adoptat de Senat 
(19.03.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

30 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.208/2015 privind 
alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru 
organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente

L54/2020

adoptat de Senat 
(19.03.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

31 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.379/2003 privind 
regimul mormintelor și operelor comemorative de război

L53/2020

adoptat de Senat 
(19.03.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

32 Propunere legislativă pentru completarea Legii asistenței sociale 
nr.292/2011

L58/2020

adoptat de Senat 
(19.03.2020)

Respins de Camera 
decizională

33 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 
nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copiilor

L47/2020

adoptat de Senat 
(19.03.2020)
respins de Camera 
Deputatilor 
(03.06.2020)
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Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

34 Propunere legislativă pentru completarea articolului 2 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.33/2007 privind organizarea şi funcţionarea 
Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată 
cu modificări şi completări prin Legea nr.160/2012, cu modificările şi 
completările ulterioare

L48/2020

adoptat de Senat 
(19.03.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

35 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.28/2009 privind reglementarea unor măsuri de protecţie 
socială

L49/2020

adoptat de Senat 
(19.03.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

36 Propunere legislativă pentru modificarea anexei nr.3 din Legea 
nr.43/2014 privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice

L50/2020

adoptat de Senat 
(19.03.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

37 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de 
convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice

L44/2020

adoptat de Senat 
(19.03.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

38 Propunere legislativă privind organizarea și exercitarea profesiei de 
bioinginer medical/bioinginer

L37/2020

adoptat de Senat 
(19.03.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

39 Propunere legislativă pentru instituirea "Anului Promovării Lecturii" în 
România - 2020

L34/2020

adoptat de Senat 
(19.03.2020)
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Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

40 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței 
Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații

L33/2020

adoptat de Senat 
(19.03.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

41 Propunere legislativă pentru înființarea Centrului Muzeal al 
Locomotivelor în municipiul Iași

L32/2020

adoptat de Senat 
(19.03.2020)

A devenit Legea nr. 
86/19.06.2020 promulgatã 
prin decret nr. 
315/19.06.2020 publicatã în 
M.O. 530/19.06.2020

42 Lege pentru pentru completarea Legii nr.215/2016 privind ceremoniile 
oficiale

L29/2020

adoptat de Senat 
(19.03.2020)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(27.05.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

43 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind 
Codul penal

L35/2020

adoptat de Senat 
(19.03.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

44 Propunere legislativă privind unele măsuri pentru deblocarea procesului 
de restituire a terenurilor către foștii proprietari

L36/2020

adoptat de Senat 
(19.03.2020)
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Respins de Camera 
decizională

45 Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul 
penal, pentru modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 privind 
Codul de procedură penală, precum şi pentru completarea Legii 
nr.254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de 
libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

L96/2020

adoptat de Senat 
(31.03.2020)
respins de Camera 
Deputatilor 
(20.05.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

46 Propunere legislativă privind monitorizarea electronică în cadrul unor 
proceduri judiciare şi execuţional penale, precum şi pentru modificarea 
şi completarea unor acte normative

L97/2020

adoptat de Senat 
(31.03.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

47 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ

L93/2020

adoptat de Senat 
(31.03.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere (proiectul se aflã 
în reexaminare, în urma 
Deciziei de 
neconstitutionalitate)

48 Lege pentru acordarea unor facilităţi pentru contribuabilii operatori 
economici pe teritoriul României

L179/2020

adoptat de Senat 
(31.03.2020)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(03.04.2020)

respins de Senat 
(23.06.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere (proiectul se aflã 
în reexaminare, la cererea 
Presedintelui)

49 Lege  pentru completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii şi pentru 
reglementarea unor măsuri de protecţie socială

L180/2020

adoptat de Senat 
(31.03.2020)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(03.04.2020)

adoptat de Senat 
(16.06.2020)
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Trimis la Cameră pentru 
dezbatere (proiectul se aflã 
în reexaminare, în urma 
Deciziei de 
neconstitutionalitate)

50 Lege  pentru suspendarea rambursării creditelor

L181/2020

adoptat de Senat 
(31.03.2020)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(03.04.2020)

respins de Senat 
(23.06.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

51 Propunere legislativă pentru plafonarea preţului medicamentelor şi a 
alimentelor de strictă necesitate

L182/2020

adoptat de Senat 
(31.03.2020)

A devenit Legea nr. 
62/20.05.2020 promulgatã 
prin decret nr. 
269/20.05.2020 publicatã în 
M.O. 425/21.05.2020

52 Propunere legislativă privind aplicarea unor scutiri de la plata chiriei 
pentru perioada aferentă stării de urgență

L183/2020

adoptat de Senat 
(31.03.2020)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(29.04.2020)

A devenit Legea nr. 
56/15.05.2020 promulgatã 
prin decret nr. 
262/15.05.2020 publicatã în 
M.O. 402/15.05.2020

53 Lege pentru recunoașterea meritelor personalului medical participant la 
acțiuni medicale împotriva Covid - 19

L184/2020

adoptat de Senat 
(08.04.2020)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(23.04.2020)
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Trimis la promulgare

54 Lege pentru modificarea şi completarea Legii societăţilor nr.31/1990

L267/2017

respins de Senat 
(31.10.2017)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(18.12.2019)

adoptat de Senat 
(08.04.2020)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(23.04.2020)

Trimis la promulgare

55 Lege privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi din 
administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară 
CIuj-Napoca pentru Staţiunea de Cercetare Horticolă Cluj-Napoca, în 
domeniul public al Judeţului Cluj

L203/2020

adoptat de Senat 
(08.04.2020)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(17.06.2020)

Respins de Camera 
decizională

56 Propunere legislativă privind Codul administrativ

L88/2020

adoptat de Senat 
(08.04.2020)
respins de Camera 
Deputatilor 
(06.05.2020)

în lucru, la comisiile 
permanente ale Senatului

57 Lege privind prelungirea mandatelor autorităților administrației publice 
locale

L207/2020

adoptat de Senat 
(15.04.2020)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(23.04.2020)
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A devenit Legea nr. 
67/26.05.2020 promulgatã 
prin decret nr. 
275/26.05.2020 publicatã în 
M.O. 443/26.05.2020

58 Lege pentru completarea art.9 din Legea apelor nr.107/1996

L222/2020

adoptat de Senat 
(15.04.2020)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(06.05.2020)

Trimis la promulgare

59 Lege pentru completarea  Legii educației naționale nr.1/2011

L538/2019

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(07.10.2019)

adoptat de Senat 
(15.04.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

60 Propunere legislativă privind camerele pentru agricultură, industrie 
alimentară, piscicultură, silvicultură și dezvoltare rurală

L119/2020

adoptat de Senat 
(22.04.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

61 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii pentru 
modificarea și completarea Legii nr.186 din 9 mai 2003 privind 
susținerea și promovarea culturii scrise

L118/2020

adoptat de Senat 
(22.04.2020)

anuntat în plen; urmeazã 
trimiterea la promulgare

62 Lege pentru modificarea  Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice

L140/2020

adoptat de Senat 
(22.04.2020)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(30.06.2020)
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Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

63 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea prevederilor 
Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, 
precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale 
Permanente

L141/2020

adoptat de Senat 
(22.04.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

64 Propunere legislativă pentru modificarea art.60 din Legea nr.227/2015 
privind Codul fiscal

L95/2020

adoptat de Senat 
(22.04.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

65 Propunere legislativă privind declararea oraşului Dragomireşti din 
judeţul Maramureş, "ORAŞ MARTIR" în lupta anticomunistă

L94/2020

adoptat de Senat 
(22.04.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

66 Propunere legislativă privind regimul ariilor naturale protejate urbane și 
conservarea biodiversității urbane

L117/2020

adoptat de Senat 
(22.04.2020)

urmeazã trimiterea la 
Camera Deputatilor, pentru 
dezbatere

67 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de 
convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice

L116/2020

adoptat de Senat 
(22.04.2020)

Trimis la promulgare

68 Lege privind măsurile de siguranţă cu caracter medical şi statutul 
spitalelor de psihiatrie şi pentru măsuri de siguranţă

L113/2020

adoptat de Senat 
(22.04.2020)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(10.06.2020)
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Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

69 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 227/2015 
privind Codul fiscal

L115/2020

adoptat de Senat 
(22.04.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

70 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 
nr.266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul și certificarea 
calității, comercializarea semințelor și a materialului săditor, precum și 
testarea și înregistrarea soiurilor de plante

L106/2020

adoptat de Senat 
(22.04.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

71 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.291 din 
Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal

L114/2020

adoptat de Senat 
(22.04.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

72 Propunere legislativă privind organizarea și exercitarea profesiei de 
etolog

L100/2020

adoptat de Senat 
(22.04.2020)

Trimis la promulgare

73 Lege privind comasarea terenurilor agricole deținute de asociațiile 
agricole constituite de unitățile de cult

L105/2020

adoptat de Senat 
(22.04.2020)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(13.05.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

74 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.263/2010 privind 
sistemul unitar de pensii publice

L111/2020

adoptat de Senat 
(22.04.2020)
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Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

75 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 
nr.296/2004 privind Codul consumului

L122/2020

adoptat de Senat 
(22.04.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

76 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii-cadru 
nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

L103/2020

adoptat de Senat 
(22.04.2020)

Trimis la promulgare

77 Lege privind aprobarea obiectivului de investiții Spitalul Militar Regional 
"Carol I"

L101/2020

adoptat de Senat 
(22.04.2020)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(27.05.2020)

Trimis la promulgare

78 Lege privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.10/2017 pentru stimularea înființării de noi întreprinderi 
mici și mijlocii

L104/2020

adoptat de Senat 
(22.04.2020)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(27.05.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

79 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.218 din 
Legea nr.286/2009 privind Codul penal

L112/2020

adoptat de Senat 
(22.04.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

80 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.227/2015 privind 
Codul fiscal

L110/2020

adoptat de Senat 
(22.04.2020)
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Trimis la promulgare

81 Lege privind meșteșugarii tradiționali din România

L99/2020

adoptat de Senat 
(22.04.2020)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(24.06.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

82 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva 
cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor

L125/2020

adoptat de Senat 
(22.04.2020)

A devenit Legea nr. 
97/26.06.2020 promulgatã 
prin decret nr. 
334/26.06.2020 publicatã în 
M.O. 560/26.06.2020

83 Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.421/2002 privind 
regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri 
aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor 
administrativ-teritoriale

L126/2020

adoptat de Senat 
(22.04.2020)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(03.06.2020)

Trimis la promulgare

84 Lege pentru modificarea art.1 alin.(1) din Legea nr.239/2007 privind 
reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosința 
unităților de cult

L127/2020

adoptat de Senat 
(22.04.2020)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(27.05.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

85 Propunere legislativă privind instituirea perioadei 6-31 decembrie ca 
perioadă oficială a sărbătorii colindului românesc

L128/2020

adoptat de Senat 
(22.04.2020)
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Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

86 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri 
imobile care au aparținut cultelor religioase din România

L129/2020

adoptat de Senat 
(22.04.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

87 Propunere legislativă pentru instituirea zilei de 17 noiembrie ca ”Ziua 
națională a copilului prematur din România”

L102/2020

adoptat de Senat 
(22.04.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

88 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227 din 
8 septembrie 2015 privind Codul fiscal

L98/2020

adoptat de Senat 
(22.04.2020)

Trimis la promulgare

89 Lege pentru modificarea alin.(2) al art.4 din Decretul-Lege nr.118/1990 
privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive 
politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum 
şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri

L130/2020

adoptat de Senat 
(22.04.2020)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(17.06.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

90 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.370/2004 pentru 
alegerea Preşedintelui României

L131/2020

adoptat de Senat 
(22.04.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

91 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.129/2019 pentru 
prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, 
precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

L139/2020

adoptat de Senat 
(22.04.2020)
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Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

92 Propunere legislativă - Legea nr.165 din 10 iulie 2018 privind acordarea 
biletelor de valoare

L133/2020

adoptat de Senat 
(22.04.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

93 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței 
Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea și serviciilor de piață

L123/2020

adoptat de Senat 
(22.04.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

94 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia 
lunară pentru creşterea copiilor

L134/2020

adoptat de Senat 
(22.04.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

95 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.91 din 
1 iulie 2014 privind acordarea unei zile lucrătoare libere pe an pentru 
îngrijirea sănătăţii copilului

L135/2020

adoptat de Senat 
(22.04.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

96 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

L136/2020

adoptat de Senat 
(22.04.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

97 Propunere legislativă pentru adoptarea statutului personalului din 
Transport Public Regulat Urban şi Metropolitan

L137/2020

adoptat de Senat 
(22.04.2020)
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anuntat în plen; urmeazã 
trimiterea la promulgare

98 Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii

L138/2020

adoptat de Senat 
(22.04.2020)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(30.06.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

99 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea ordonanţei de 
urgenţă nr.97 din 14 iulie 2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi 
actele de identitate ale cetăţenilor români

L107/2020

adoptat de Senat 
(22.04.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

100 Propunere legislativă privind numirea managerilor şi specialiştilor în 
consiliile de administraţie ale regiilor autonome, companiilor sau 
societăţilor naţionale, instituţiilor publice ori ale societăţilor comerciale, 
inclusiv ale băncilor sau altor instituţii de credit, societăţilor de asigurare 
şi celor financiare

L108/2020

adoptat de Senat 
(22.04.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

101 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.287/2009 privind 
Codul Civil, republicată

L109/2020

adoptat de Senat 
(22.04.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

102 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței 
nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului

L124/2020

adoptat de Senat 
(22.04.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

103 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii 
nr.223/2015 privind pensiile militare de stat cu modificările și 
completările ulterioare

L120/2020

adoptat de Senat 
(22.04.2020)
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Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

104 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri 
imobile care au aparținut cultelor religioase din România

L121/2020

adoptat de Senat 
(22.04.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

105 Propunere legislativă privind Programul "UN AUTOTURISM PENTRU 
FIECARE FAMILIE"

L132/2020

adoptat de Senat 
(22.04.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

106 Propunere legislativă pentru modificarea art.53 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

L161/2020

adoptat de Senat 
(28.04.2020)

Trimis la promulgare

107 Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.372/2005 privind 
performanţa energetică a clădirilor

L156/2020

adoptat de Senat 
(28.04.2020)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(10.06.2020)

Trimis la promulgare

108 Lege pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr.107/1996

L164/2020

adoptat de Senat 
(28.04.2020)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(17.06.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

109 Propunere legislativă privind prevenția și depistarea precoce a diabetulu

L178/2020

adoptat de Senat 
(28.04.2020)
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în reexaminare (proiectul se 
aflã în reexaminare, la 
cererea Presedintelui)

110 Lege pentru modificarea şi completarea Legii Educaţiei Naţionale 
nr.1/2011

L606/2019

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(29.11.2019)

adoptat de Senat 
(28.04.2020)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(29.04.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

111 Propunere legislativă privind consolidarea monedei naționale ca 
monedă unică de plată pe teritoriul României

L202/2020

adoptat de Senat 
(28.04.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

112 Propunere legislativă pentru modificarea pct.21 al Anexei nr.1 din 
Legea nr.46/2008 privind Codul Silvic

L177/2020

adoptat de Senat 
(05.05.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

113 Propunere legislativă pentru modificarea art.231 din Legea nr.286 din 
17 iulie 2009 privind Codul penal

L159/2020

adoptat de Senat 
(05.05.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

114 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.416/2001 privind venitul minim garantat

L160/2020

adoptat de Senat 
(05.05.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

115 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

L162/2020

adoptat de Senat 
(05.05.2020)
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anuntat în plen; urmeazã 
trimiterea la promulgare

116 Lege privind instituirea zilei de 15 octombrie - "Ziua naţională a 
comerţului electronic

L153/2020

adoptat de Senat 
(05.05.2020)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(30.06.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

117 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic

L257/2020

adoptat de Senat 
(12.05.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

118 Propunere legislativă privind exonerarea clienţilor băncilor de 
economisire-creditare în domeniul locativ de la rambursarea unor sume 
reprezentând primă de stat şi accesorii

L148/2020

adoptat de Senat 
(12.05.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

119 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 
nr.16/2017 privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii 
transnaționale

L174/2020

adoptat de Senat 
(12.05.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

120 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.59 din 
Legea nr.46/2008 - Codul silvic

L256/2020

adoptat de Senat 
(12.05.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

121 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 
nr.360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările 
ulterioare

L194/2020

adoptat de Senat 
(12.05.2020)
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Trimis la promulgare

122 Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.129/2019 pentru 
prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, 
precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

L214/2020

adoptat de Senat 
(12.05.2020)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(10.06.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

123 Propunere legislativă - "Legea laptelui și a produselor lactate"

L221/2020

adoptat de Senat 
(12.05.2020)

Trimis la promulgare

124 Lege pentru completarea Legii nr.51/1995 pentru organizarea şi 
exercitarea profesiei de avocat

L278/2020

adoptat de Senat 
(12.05.2020)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(10.06.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

125 Propunere legislativă pentru modificarea Legii educației fizice și 
sportului nr.69/2000

L227/2020

adoptat de Senat 
(12.05.2020)

Trimis la promulgare

126 Lege privind instituirea unui ajutor de stat pentru acordarea de 
despăgubiri producătorilor agricoli afectaţi de fenomene meteorologice 
nefavorabile

L275/2020

adoptat de Senat 
(12.05.2020)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(27.05.2020)
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Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

127 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 
nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător

L196/2020

adoptat de Senat 
(12.05.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

128 Propunere legislativă pentru completarea art.164 din Legea 
nr.53/2003 - Codul muncii

L193/2020

adoptat de Senat 
(12.05.2020)

Trimis la promulgare

129 Lege pentru deschiderea de către Guvernul României a tratativelor 
diplomatice pentru încheierea unui acord cu Republica Ungaria privind 
deschiderea punctului internaţional de trecere a frontierei Beba Veche 
(România) - Kubekhaza (Ungaria)

L158/2020

adoptat de Senat 
(12.05.2020)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(27.05.2020)

Trimis la promulgare

130 Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.218/2002 privind 
organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române şi a Legii nr.360/2002 
privind Statutul poliţistului

L603/2019

respins de Camera 
Deputatilor 
(27.11.2019)

adoptat de Senat 
(12.05.2020)

Trimis la promulgare

131 Lege privind transmiterea unui teren aflat în administrarea Ministerului 
Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor şi în concesiunea 
Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R. – S.A., din domeniul public 
al statului în domeniul public al Municipiului București

L173/2020

adoptat de Senat 
(12.05.2020)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(24.06.2020)
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Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

132 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii 
nr.16/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de 
conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice

L171/2020

adoptat de Senat 
(12.05.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

133 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al 
instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al 
personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de 
Expertize Criminalistice

L163/2020

adoptat de Senat 
(19.05.2020)

A devenit Legea nr. 
91/25.06.2020 promulgatã 
prin decret nr. 
328/24.06.2020 publicatã în 
M.O. 551/25.06.2020

134 Lege privind modificarea Legii nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor 
administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 
publice locale nr.215/2001, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, precum şi 
pentru modificarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a 
Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea 
Autorităţii Electorale Permanente

L319/2020

adoptat de Senat 
(19.05.2020)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(03.06.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

135 Lege privind transmiterea unor bunuri imobile aflate în proprietatea 
privată a statului, din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului, 
în administrarea Federației Române de Rugby

L213/2020

adoptat de Senat 
(19.05.2020)

Trimis la promulgare

136 Lege privind acordarea de măşti pentru protecţia cetăţenilor români de 
virusul Covid-19

L276/2020

adoptat de Senat 
(19.05.2020)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(10.06.2020)
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Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

137 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituțiilor 
publice de cultură, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență 
a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii 
nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea 
unor măsuri financiare

L154/2020

adoptat de Senat 
(19.05.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

138 Lege pentru modificarea art.2 lit.a) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor
mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA

L261/2020

adoptat de Senat 
(19.05.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

139 Propunere legislativă privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și 
reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, 
precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

L201/2020

adoptat de Senat 
(19.05.2020)

Trimis la promulgare

140 Lege pentru modificarea Legii nr.62/2018 privind combaterea buruienii 
ambrozia

L255/2020

adoptat de Senat 
(19.05.2020)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(24.06.2020)

Trimis la promulgare

141 Lege privind unele măsuri pentru protejarea intereselor naţionale în 
activitatea economică

L289/2020

adoptat de Senat 
(19.05.2020)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(10.06.2020)
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anuntat în plen; urmeazã 
trimiterea la promulgare

142 Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului

L197/2020

adoptat de Senat 
(19.05.2020)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(30.06.2020)

A devenit Legea nr. 
80/12.06.2020 promulgatã 
prin decret nr. 
295/12.06.2020 publicatã în 
M.O. 510/15.06.2020

143 Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 
nr.1/2011

L238/2020

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(23.04.2020)

adoptat de Senat 
(19.05.2020)

Trimis la promulgare

144 Lege pentru completarea alin.(8) al art.270 din Legea nr.227/2015 
privind Codul fiscal şi pentru modificarea Legii nr.217/2016 privind 
diminuarea risipei alimentare

L146/2020

adoptat de Senat 
(19.05.2020)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(24.06.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

145 Propunere legislativă privind utilizarea, conservarea şi protecţia solului

L152/2020

adoptat de Senat 
(19.05.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

146 Propunere legislativă pentru modificarea art.6 alin.(4) din Legea 
nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în 
străinătate

L198/2020

adoptat de Senat 
(19.05.2020)
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A devenit Legea nr. 
83/17.06.2020 promulgatã 
prin decret nr. 
311/17.06.2020 publicatã în 
M.O. 520/17.06.2020

147 Lege pentru modificarea art.260 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011

L316/2020

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(13.05.2020)

adoptat de Senat 
(27.05.2020)

Trimis la promulgare

148 Lege privind instituirea Ordinului Meritul pentru Promovarea Drepturilor 
Omului şi Angajament Social

L339/2020

adoptat de Senat 
(27.05.2020)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(10.06.2020)

anuntat în plen; urmeazã 
trimiterea la promulgare

149 Lege pentru declararea lui Mihai Viteazul, Domn al Țării Românești și al 
Moldovei și Principe al Transilvaniei, martir și erou al națiunii române

L210/2020

adoptat de Senat 
(27.05.2020)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(30.06.2020)

anuntat în plen; urmeazã 
trimiterea la promulgare

150 Lege pentru declararea personajelor istorice Horea, Cloșca și Crișan, 
martiri și eroi ai națiunii române și pentru comemorarea la data de 8 
noiembrie a Martirilor Români de la Beliș

L211/2020

adoptat de Senat 
(27.05.2020)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(30.06.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

151 Propunere legislativă privind organizarea activității și funcționarea 
instituțiilor de medicină legală

L215/2020

adoptat de Senat 
(27.05.2020)
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Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

152 Propunere legislativă privind interdicţia cu caracter temporar a scoaterii 
din ţară a unor produse provenite din activităţi agricole şi de exploatare 
forestieră din România

L226/2020

adoptat de Senat 
(27.05.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

153 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea alin.(1) al 
articolului 129 din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor copilului

L253/2020

adoptat de Senat 
(27.05.2020)

Trimis la promulgare

154 Lege pentru modificarea art.11 alin.(3) din Legea nr.50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii

L254/2020

adoptat de Senat 
(27.05.2020)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(17.06.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

155 Propunere legislativă pentru acordarea unor facilități în domeniul tineret 
și sport pentru înlăturarea efectelor negative ale suspendării activităților 
pe perioada Stării de Urgență

L274/2020

adoptat de Senat 
(27.05.2020)

anuntat în plen; urmeazã 
trimiterea la promulgare

156 Lege pentru  modificarea art.19 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.49 /2019 privind activităţile de transport alternativ cu 
autoturism şi conducător auto

L270/2020

adoptat de Senat 
(27.05.2020)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(30.06.2020)
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A devenit Legea nr. 
78/11.06.2020 promulgatã 
prin decret nr. 
290/11.06.2020 publicatã în 
M.O. 528/19.06.2020

157 Lege privind aprobarea Programului-pilot de preluare a personalului 
angajat cu pregătire paramedicală din cadrul echipajelor SMURD 
specializate în acordarea primului-ajutor calificat, aflate în finanţarea 
autorităţilor administraţiei publice locale

L146/2019

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(27.03.2019)

adoptat de Senat 
(16.09.2019)
adoptat de Senat 
(27.05.2020)

Trimis la promulgare

158 Lege privind unele măsuri în domeniul fondurilor nerambursabile 
europene

L220/2020

adoptat de Senat 
(03.06.2020)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(10.06.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

159 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii 
nr.227/2015 privind Codul fiscal precum și alte acte normative

L258/2020

adoptat de Senat 
(03.06.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

160 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea "Legii nr.448 
din 6 decembrie 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap"

L271/2020

adoptat de Senat 
(03.06.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

161 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.46/2008 - Codul silvic

L268/2020

adoptat de Senat 
(03.06.2020)
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Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

162 Propunere legislativă pentru achiziţia de echipamente de protecţie şi 
aparatură medicală şi de construcţie de infrastructură spitalicească

L299/2020

adoptat de Senat 
(03.06.2020)

Trimis la promulgare

163 Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.94/1992 privind 
organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi

L86/2020

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(11.02.2020)

adoptat de Senat 
(10.06.2020)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(15.06.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

164 Propunere legislativă pentru completarea Legii camerelor de comerț din 
România nr.335/2007

L290/2020

adoptat de Senat 
(10.06.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

165 Propunere legislativă privind transferul drepturilor de pensie ale 
funcționarilor și agenților Uniunii Europene

L291/2020

adoptat de Senat 
(10.06.2020)

Trimis la promulgare

166 Lege pentru completarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară

L362/2020

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(03.06.2020)

adoptat de Senat 
(10.06.2020)
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Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

167 Propunere legislativă pentru completarea Legii-cadru nr.153/2017 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

L294/2020

adoptat de Senat 
(10.06.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

168 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă 
nr.1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă

L297/2020

adoptat de Senat 
(10.06.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere (proiectul se aflã 
în reexaminare, la cererea 
Presedintelui)

169 Lege pentru modificarea art.30 din Legea nr.312/2004 privind Statutul 
Băncii Naţionale a României

L139/2019

adoptat de Senat 
(01.04.2019)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(24.04.2019)

adoptat de Senat 
(10.06.2020)

A devenit Legea nr. 
84/17.06.2020 promulgatã 
prin decret nr. 
312/17.06.2020 publicatã în 
M.O. 520/17.06.2020

170 Lege privind prelungirea mandatelor autorităților administrației publice 
locale  și pentru modificarea art.151 alin.(3) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ

L367/2020

adoptat de Senat 
(12.06.2020)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(15.06.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

171 Propunere legislativă privind unele măsuri financiare în domeniul 
sanitar în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea 
coronavirusului Covid 19

L318/2020

adoptat de Senat 
(16.06.2020)
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Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

172 Propunere legislativă privind acordarea tichetelor de masă salariaţilor 
aflaţi în şomaj tehnic ca urmare a decretării stării de asediu sau a stării 
de urgenţă

L334/2020

adoptat de Senat 
(16.06.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

173 Lege pentru completarea art.34 din Legea nr.76/2002 privind sistemul 
asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă

L331/2020

adoptat de Senat 
(16.06.2020)

Trimis la promulgare

174 Lege pentru organizarea şi funcţionarea Direcţiei de Investigare a 
Infracţiunilor de Mediu, precum şi pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative

L313/2020

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(13.05.2020)

adoptat de Senat 
(16.06.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

175 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.217/2003 pentru 
prevenirea și combaterea violenței domestice

L357/2020

adoptat de Senat 
(16.06.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere (proiectul se aflã 
în reexaminare, la cererea 
Presedintelui)

176 Lege  pentru completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii şi pentru 
reglementarea unor măsuri de protecţie socială

L180/2020

adoptat de Senat 
(31.03.2020)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(03.04.2020)

adoptat de Senat 
(16.06.2020)
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Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

177 Propunere legislativă privind unele măsuri administrative și fiscale

L358/2020

adoptat de Senat 
(16.06.2020)

Trimis la promulgare

178 Lege pentru modificarea art.7 din Legea educației naționale nr.1/2011

L87/2020

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(11.02.2020)

adoptat de Senat 
(16.06.2020)

Trimis la promulgare

179 Lege pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal

L489/2019

adoptat de Senat 
(18.09.2019)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(17.06.2020)

adoptat în sedinta 
comunã a celor douã 
Camere (18.06.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

180 Lege pentru digitalizarea administraţiei publice, prin eliminarea hârtiei 
din fluxul intern şi inter-instituţional, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.135/2007 privind arhivarea documentelor în formă 
electronică

L293/2020

adoptat de Senat 
(23.06.2020)

Trimis la promulgare

181 Lege pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011

L327/2020

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(20.05.2020)

adoptat de Senat 
(23.06.2020)
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Trimis la promulgare

182 Lege pentru completarea art.83 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011

L243/2020

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(23.04.2020)

adoptat de Senat 
(23.06.2020)

anuntat în plen; urmeazã 
trimiterea la promulgare 
(proiectul se aflã în 
reexaminare, în urma 
Deciziei de 
neconstitutionalitate) (s-a 
depus sesizare de 
neconstitutionalitate)

183 Lege pentru completarea art.10 din Legea nr.7/2006 privind statutul 
funcţionarului public parlamentar

L739/2018

adoptat de Senat 
(18.02.2019)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(16.04.2019)

adoptat de Senat 
(23.06.2020)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(30.06.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

184 Propunere legislativă pentru acordarea unor facilităţi în domeniile 
transportului de mărfuri şi construcţiilor

L337/2020

adoptat de Senat 
(23.06.2020)

urmeazã anuntarea în plen, 
pt. exercitarea dreptului de 
sesizare asupra 
constitutionalitãtii Legii

185 Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.9/1991 privind 
înfiinţarea Institutului Român pentru Drepturile Omului

L266/2020

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(30.04.2020)

adoptat de Senat 
(30.06.2020)
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Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

186 Lege pentru modificarea și completarea art. 1 din Legea nr.52/2011 
privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de 
zilieri

L354/2020

adoptat de Senat 
(30.06.2020)

urmeazã trimiterea la 
Camera Deputatilor, pentru 
dezbatere

187 Lege pentru completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000

L373/2020

adoptat de Senat 
(30.06.2020)

urmeazã anuntarea în plen, 
pt. exercitarea dreptului de 
sesizare asupra 
constitutionalitãtii Legii

188 Lege pentru modificarea şi  completarea Legii concurenţei nr.21/1996

L384/2018

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(13.06.2018)

adoptat de Senat 
(30.06.2020)
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Comisia: Numãrul proiectelor 
primite pentru raport

Numãrul proiectelor 
primite pentru aviz

Numãrul 
rapoartelor depuse

Numãrul 
avizelor 
depuse

Sinteza activităţii comisiilor în sesiunea februarie - iunie 2020

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENAT

Direcţia generală legislativă

Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări 88 91 69 75

Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital 68 136 59 129

Comisia economică, industrii şi servicii 49 59 43 52

Comisia pentru agricultură, industrie alimentară şi dezvoltare 
rurală

18 15 13 12

Comisia pentru politică externă 11 13 10 11

Comisia pentru administraţie publică 55 70 47 47

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 34 25 29 18

Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială 70 75 62 68

Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport 36 27 39 27

Comisia pentru sănătate publică 21 42 17 41

Comisia pentru cultură şi media 13 15 10 12

Comisia pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi 
minorităţi

3 181 3 175

Comisia pentru afaceri europene 4 45 4 41

Comisia pentru comunităţile de români din afara ţării 0 12 0 7

Comisia pentru transporturi şi infrastructură 13 25 13 9

Comisia pentru mediu 19 22 15 15

Comisia pentru constituţionalitate 14 1 9 1

Comisia pentru ape, păduri, pescuit şi fond cinegetic 16 15 14 12

Comisia pentru energie, infrastructură energetică şi resurse 
minerale

13 15 9 15

Comisia pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei 12 22 9 21

Comisia specială comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului 
pentru elaborarea, modificarea şi completarea propunerilor 
legislative în materie electorală

2 0 0 0
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Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunitati si validari Comisia pentru buget, finante, activitate bancara si piata de capital

Comisia economica, industrii si servicii Comisia pentru agricultura, industrie alimentara si dezvoltare rurala

Comisia pentru politica externa Comisia pentru administratie publica

Comisia pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala Comisia pentru munca, familie si protectie sociala

Comisia pentru învatamânt, stiinta, tineret si sport Comisia pentru sanatate publica

Comisia pentru cultura si media Comisia pentru drepturile omului, egalitate de sanse, culte si minoritati

Comisia pentru afaceri europene Comisia pentru comunitatile de români din afara tarii

Comisia pentru transporturi si infrastructura Comisia pentru mediu

Comisia pentru constitutionalitate Comisia pentru ape, paduri, pescuit si fond cinegetic

Comisia pentru energie, infrastructura energetica si resurse minerale Comisia pentru comunicatii si tehnologia informatiei

Sinteza activităţii comisiilor, conform numărului de rapoarte finalizate la 
proiecte de lege, în sesiunea februarie - iunie 2020

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENAT
Direcţia generală legislativă
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INIŢIATIVE LEGISLATIVE ALE SENATORILOR  în sesiunea februarie - 
iunie 2020

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENAT

Direcţia generală legislativă

Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă privind Codul administrativ

Antal István-Loránt  - senator UDMR; Császár Károly Zsolt  - senator UDMR; Cseke Attila-Zoltan  - senator 
UDMR; Derzsi Ákos  - senator UDMR; Fejér László-Ödön  - senator UDMR; László Attila  - senator UDMR; 
Novák Csaba-Zoltán  - senator UDMR; Tánczos Barna  - senator UDMR; Turos Lóránd  - senator UDMR; 
Ambrus  Izabella-Agnes  - deputat UDMR; Antal  István-János  - deputat UDMR; Apjok  Norbert  - deputat 
UDMR; Bende  Sándor  - deputat UDMR; Benedek  Zacharie  - deputat UDMR; Benkő  Erika  - deputat 
UDMR; Biro  Zsolt-Istvan  - deputat UDMR; Biró Rozalia-Ibolya  - deputat UDMR; Csép  Éva-Andrea  - 
deputat UDMR; Csoma  Botond  - deputat UDMR; Erdei-Dolóczki István  - deputat UDMR; Farago Petru  - 
deputat UDMR; Kelemen Hunor  - deputat UDMR; Korodi Attila  - deputat UDMR; Kulcsár-Terza  József-
György  - deputat UDMR; Magyar  Loránd-Bálint  - deputat UDMR; Márton Árpád-Francisc  - deputat 
UDMR; Sebestyén  Csaba-István  - deputat UDMR; Seres Dénes  - deputat UDMR; Szabó Ödön  - deputat 
UDMR; Vass  Levente  - deputat UDMR

L88/2020

Respins de Camera 
decizională

1

adoptat de Senat 
(08.04.2020)

respins de Camera 
Deputatilor 
(06.05.2020)
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea articolului 63 din Legea nr.36/1995 
notarilor publici şi a activităţii notariale

Bulacu Romulus  - senator PNL; Caracota Iancu  - senator PNL; Cazan Mircea-Vasile  - senator PNL; 
Chirteş Ioan-Cristian  - senator PNL; Cristina Ioan  - senator PNL; Dircă George-Edward  - senator USR; 
Fenechiu Cătălin-Daniel  - senator PNL; Ghica Cristian  - senator USR; Oprea Mario-Ovidiu  - senator PNL; 
Pauliuc Nicoleta  - senator PNL; Pîrvulescu Eugen  - senator PNL; Popa Cornel  - senator PNL; Scântei 
Laura-Iuliana  - senator PNL; Şoptică Costel  - senator PNL; Ţapu Nazare Eugen  - senator PNL; Anastase 
Roberta Alma  - deputat PNL; Andronache Gabriel  - deputat PNL; Axinte  Vasile  - deputat PSD; Bejinariu 
Eugen  - deputat PSD; Bica  Dănuţ  - deputat PNL; Buicu Corneliu-Florin  - deputat PSD; Bumb  Sorin-
Ioan  - deputat PNL; Cîtea  Vasile  - deputat PSD; Cupşa Ioan  - deputat PNL; Dehelean  Silviu  - deputat 
USR; Dîrzu Ioan  - deputat PSD; Dobre Victor Paul  - deputat PNL; Dobrovie  Matei-Adrian  - deputat 
Independent; Gavrilă  Camelia  - deputat PSD; Gavriliţă  Bianca - Miruna  - deputat PSD; Georgescu  
Nicolae  - deputat PSD; Ghera Giureci-Slobodan  - deputat UCR (minoritãti); Ghilea Găvrilă  - deputat PNL; 
Gilia Claudia  - deputat PSD; Grosaru  Andi-Gabriel  - deputat RO.AS.IT (minoritãti); Halici  Nicuşor  - 
deputat PSD; Iancu Iulian  - deputat PSD; Ibram Iusein  - deputat UDTR (minoritãti); Ionescu George  - 
deputat PNL; Leoreanu  Laurenţiu-Dan  - deputat PNL; Lupaşcu  Costel  - deputat PSD; Macovei  Silviu 
Nicu  - deputat PSD; Mihălcescu Carmen Ileana  - deputat PSD; Moldovan  Sorin-Dan  - deputat PNL; 
Năsui  Claudiu-Iulius-Gavril  - deputat USR; Neagu Nicolae  - deputat PNL; Palăr Ionel  - deputat PNL; 
Păle  Dănuţ  - deputat PSD; Pană Adriana-Doina  - deputat PSD; Popescu Nicolae-Daniel  - deputat USR; 
Răcuci  Claudiu-Vasile  - deputat PNL; Rădulescu  Alexandru  - deputat PSD; Rodeanu  Bogdan-Ionel  - 
deputat USR; Roman  Florin-Claudiu  - deputat PNL; Seidler  Cristian-Gabriel  - deputat USR; Şişcu 
George  - deputat PNL; Socotar  Gheorghe-Dinu  - deputat PSD; Stamatian  Vasile-Florin  - deputat PNL; 
Ştefan Corneliu  - deputat PSD; Stroe Ionuţ-Marian  - deputat PNL; Varga  Glad-Aurel  - deputat PNL; 
Varga Vasile  - deputat PNL; Vîlceanu  Dan  - deputat PNL; Vosganian Varujan  - deputat ALDE; Weber 
Mihai  - deputat PSD; Zisopol Dragoş Gabriel  - deputat UER (minoritãti)

L64/2020

A devenit Legea nr. 
38/02.04.2020 
promulgatã prin decret 
nr. 226/02.04.2020 
publicatã în M.O. 
280/03.04.2020

2

adoptat de Senat 
(26.02.2020)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(10.03.2020)
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă privind sistemul de pensii şi 
alte drepturi de asigurări sociale al notarilor publici 
din România

Bulacu Romulus  - senator PNL; Caracota Iancu  - senator PNL; Cazan Mircea-Vasile  - senator PNL; 
Chirteş Ioan-Cristian  - senator PNL; Cristina Ioan  - senator PNL; Dircă George-Edward  - senator USR; 
Fenechiu Cătălin-Daniel  - senator PNL; Ghica Cristian  - senator USR; Oprea Mario-Ovidiu  - senator PNL; 
Pauliuc Nicoleta  - senator PNL; Pîrvulescu Eugen  - senator PNL; Popa Cornel  - senator PNL; Scântei 
Laura-Iuliana  - senator PNL; Şoptică Costel  - senator PNL; Ţapu Nazare Eugen  - senator PNL; Anastase 
Roberta Alma  - deputat PNL; Andronache Gabriel  - deputat PNL; Axinte  Vasile  - deputat PSD; Bejinariu 
Eugen  - deputat PSD; Bica  Dănuţ  - deputat PNL; Buicu Corneliu-Florin  - deputat PSD; Bumb  Sorin-
Ioan  - deputat PNL; Cîtea  Vasile  - deputat PSD; Cupşa Ioan  - deputat PNL; Dehelean  Silviu  - deputat 
USR; Dîrzu Ioan  - deputat PSD; Dobre Victor Paul  - deputat PNL; Dobrovie  Matei-Adrian  - deputat 
Independent; Gavrilă  Camelia  - deputat PSD; Gavriliţă  Bianca - Miruna  - deputat PSD; Georgescu  
Nicolae  - deputat PSD; Ghera Giureci-Slobodan  - deputat UCR (minoritãti); Ghilea Găvrilă  - deputat PNL; 
Gilia Claudia  - deputat PSD; Grosaru  Andi-Gabriel  - deputat RO.AS.IT (minoritãti); Halici  Nicuşor  - 
deputat PSD; Iancu Iulian  - deputat PSD; Ibram Iusein  - deputat UDTR (minoritãti); Ionescu George  - 
deputat PNL; Leoreanu  Laurenţiu-Dan  - deputat PNL; Lupaşcu  Costel  - deputat PSD; Macovei  Silviu 
Nicu  - deputat PSD; Mihălcescu Carmen Ileana  - deputat PSD; Moldovan  Sorin-Dan  - deputat PNL; 
Năsui  Claudiu-Iulius-Gavril  - deputat USR; Neagu Nicolae  - deputat PNL; Palăr Ionel  - deputat PNL; 
Păle  Dănuţ  - deputat PSD; Pană Adriana-Doina  - deputat PSD; Popescu Nicolae-Daniel  - deputat USR; 
Răcuci  Claudiu-Vasile  - deputat PNL; Rădulescu  Alexandru  - deputat PSD; Rodeanu  Bogdan-Ionel  - 
deputat USR; Roman  Florin-Claudiu  - deputat PNL; Seidler  Cristian-Gabriel  - deputat USR; Şişcu 
George  - deputat PNL; Socotar  Gheorghe-Dinu  - deputat PSD; Stamatian  Vasile-Florin  - deputat PNL; 
Ştefan Corneliu  - deputat PSD; Stroe Ionuţ-Marian  - deputat PNL; Varga  Glad-Aurel  - deputat PNL; 
Varga Vasile  - deputat PNL; Vîlceanu  Dan  - deputat PNL; Vosganian Varujan  - deputat ALDE; Weber 
Mihai  - deputat PSD; Zisopol Dragoş Gabriel  - deputat UER (minoritãti)

L65/2020

A devenit Legea nr. 
39/02.04.2020 
promulgatã prin decret 
nr. 227/02.04.2020 
publicatã în M.O. 
281/03.04.2020

3

adoptat de Senat 
(26.02.2020)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(10.03.2020)

Propunere legislativă privind instituirea zilei de 15 
octombrie ca "Ziua naţională a comerţului electronic"

Breaz Valer-Daniel  - senator PSD; Cadariu Constantin-Daniel  - senator PNL; Cazan Mircea-Vasile  - 
senator PNL; Covaciu Severica-Rodica  - senator PMP; Dinică Silvia-Monica  - senator USR; Ilie Viorel  - 
senator ALDE; Iordache Virginel  - senator PSD; Iriza Scarlat  - senator Independent; Leş Gabriel-
Beniamin  - senator PSD; Pănescu Doru-Adrian  - senator PSD

L153/2020

anuntat în plen; 
urmeazã trimiterea la 
promulgare

4

adoptat de Senat 
(05.05.2020)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(30.06.2020)
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru modificarea și 
completarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.189/2008 privind managementul instituțiilor 
publice de cultură, precum și pentru modificarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2010 
pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 
privind finanțele publice locale, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri financiare

Alexandrescu Vlad-Tudor  - senator USR; Romaşcanu Lucian  - senator PSD

L154/2020

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

5

adoptat de Senat 
(19.05.2020)

Propunere legislativă pentru abrogarea unor 
dispoziții legale în domeniul subvenționării partidelor 
politice din Legea nr.334/2006 privind finanțarea 
activității partidelor politice și a campaniilor electorale

Baciu Gheorghe  - senator PMP; Covaciu Severica-Rodica  - senator PMP; Iliescu Cătălin Lucian  - senator 
PMP; Ionaşcu Gabi  - senator PMP; Bozianu  Nicoleta-Cătălina  - deputat PMP; Codreanu  Constantin  - 
deputat PMP; Coliu  Doru-Petrişor  - deputat PMP; Cristache  Cătălin  - deputat PMP; Cupă Ion  - deputat 
ALDE; Moise Costin-Sebastian  - deputat PMP; Movilă Petru  - deputat PMP; Paşcan Emil-Marius  - deputat 
PMP; Sămărtinean Cornel-Mircea  - deputat PMP; Simionca  Ionuţ  - deputat PMP; Teacă Alexandru  - 
deputat PMP; Todoran  Adrian-Mihăiţă  - deputat PMP

L155/2020

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

6

respins de Senat 
(05.05.2020)

Propunere legislativă pentru deschiderea de către 
Guvernul României a tratativelor diplomatice pentru 
încheierea unui acord cu Republica Ungaria privind 
deschiderea punctului internaţional de trecere a 
frontierei Beba Veche (România) - Kubekhaza 
(Ungaria)

Diaconu Adrian-Nicolae  - senator PSD; Dogariu Eugen  - senator PSD; Adnagi  Slavoliub  - deputat USR 
(minoritãti); Simonis  Alfred - Robert  - deputat PSD

L158/2020

Trimis la promulgare

7

adoptat de Senat 
(12.05.2020)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(27.05.2020)
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim 
garantat

Antal István-Loránt  - senator UDMR; Császár Károly Zsolt  - senator UDMR; Derzsi Ákos  - senator UDMR; 
Fejér László-Ödön  - senator UDMR; Novák Csaba-Zoltán  - senator UDMR; Tánczos Barna  - senator 
UDMR; Turos Lóránd  - senator UDMR; Ambrus  Izabella-Agnes  - deputat UDMR; Apjok  Norbert  - deputat 
UDMR; Bende  Sándor  - deputat UDMR; Benedek  Zacharie  - deputat UDMR; Benkő  Erika  - deputat 
UDMR; Biró Rozalia-Ibolya  - deputat UDMR; Csép  Éva-Andrea  - deputat UDMR; Csoma  Botond  - 
deputat UDMR; Erdei-Dolóczki István  - deputat UDMR; Kelemen Hunor  - deputat UDMR; Korodi Attila  - 
deputat UDMR; Kulcsár-Terza  József-György  - deputat UDMR; Magyar  Loránd-Bálint  - deputat UDMR; 
Márton Árpád-Francisc  - deputat UDMR; Seres Dénes  - deputat UDMR; Szabó Ödön  - deputat UDMR; 
Vass  Levente  - deputat UDMR

L160/2020

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

8

adoptat de Senat 
(05.05.2020)

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.126/1995 privind regimul 
materiilor explozive şi pentru completarea Legii 
poliţiei locale nr.155/2010

Ghica Cristian  - senator USR; Arsu Alin-Ionuț  - deputat USR; Bîzgan-Gayral  Oana-Mioara  - deputat 
Independent; Dan  Nicuşor Daniel  - deputat USR; Dohotaru  Adrian-Octavian  - deputat Independent; 
Manole  Petre-Florin  - deputat PSD; Nasra  Gabriel-Horia  - deputat PSD; Petrea  Gabriel  - deputat 
Independent; Seidler  Cristian-Gabriel  - deputat USR

L165/2020

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

9

respins de Senat 
(05.05.2020)

Propunere legislativă privind desfiinţarea Institutului 
de Studii Avansate pentru Cultura şi Civilizaţia 
Levantului

Alexandrescu Vlad-Tudor  - senator USR; Coliban Allen  - senator USR; Dinică Silvia-Monica  - senator 
USR; Dinu Nicoleta-Ramona  - senator USR; Ghica Cristian  - senator USR; Arsu Alin-Ionuț  - deputat USR; 
Botez  Mihai-Cătălin  - deputat USR; Bulai  Iulian  - deputat USR; Chichirău  Cosette-Paula  - deputat USR; 
Drulă  Cătălin  - deputat USR; Duruş  Vlad-Emanuel  - deputat USR; Iurişniţi Cristina-Ionela  - deputat USR; 
Moşteanu  Liviu-Ionuţ  - deputat USR; Năsui  Claudiu-Iulius-Gavril  - deputat USR; Pop  Rareş-Tudor  - 
deputat USR; Popescu Nicolae-Daniel  - deputat USR; Prisnel  Adrian-Claudiu  - deputat USR; Prună  
Cristina-Mădălina  - deputat USR; Rădulescu  Dan-Răzvan  - deputat USR; Seidler  Cristian-Gabriel  - 
deputat USR; Stanciu-Viziteu  Lucian-Daniel  - deputat USR; Ungureanu  Emanuel-Dumitru  - deputat USR; 
Vlad  Sergiu Cosmin  - deputat USR

L166/2020

Respins de ambele 
Camere

10

respins de Senat 
(23.04.2020)

respins de Camera 
Deputatilor 
(10.06.2020)
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru modificarea și 
completarea Legii educației naționale nr.1/2011

Arcan Emilia  - senator PSD; Arcaş Viorel  - senator PSD; Avram Nicolae   - senator PSD; Bodog Florian 
Dorel  - senator PSD; Botnariu Emanuel-Gabriel  - senator Independent; Brăiloiu Tit-Liviu  - senator PSD; 
Cazanciuc Robert-Marius  - senator PSD; Corlăţean Titus  - senator PSD; Creţu Gabriela  - senator PSD; 
Dan Carmen Daniela  - senator PSD; Deneş Ioan  - senator PSD; Diaconescu Renică  - senator PSD; 
Diaconu Adrian-Nicolae  - senator PSD; Dima Carmen  - senator PSD; Dogariu Eugen  - senator PSD; 
Dunca Marius-Alexandru  - senator PSD; Federovici Doina-Elena  - senator PSD; Gioancă Eugen  - senator 
PSD; Ilea Vasile  - senator Independent; Lupu Victorel  - senator PSD; Manoliu Dan  - senator PSD; Marciu 
Ovidiu-Cristian-Dan   - senator PSD; Marin Gheorghe  - senator PSD; Mazilu Liviu-Lucian  - senator PSD; 
Mihu Ştefan  - senator PSD; Mirea Siminica  - senator Independent; Moga Nicolae  - senator PSD; Pănescu 
Doru-Adrian  - senator PSD; Paţurcă Roxana-Natalia  - senator PSD; Pop Gheorghe  - senator PSD; Pop 
Liviu-Marian  - senator PSD; Salan Viorel  - senator PSD; Savin Emanoil  - senator Independent; Sbîrnea 
Liliana  - senator PSD; Smarandache Miron-Alexandru  - senator PSD; Soporan Aurel-Horea  - senator 
PSD; Stănescu Paul  - senator PSD; Stocheci Cristina-Mariana  - senator PSD; Teodorovici Eugen-
Orlando  - senator PSD; Toma Vasilică  - senator PSD; Trufin Lucian  - senator PSD; Ţuţuianu Adrian  - 
senator Independent; Vulpescu Ioan  - senator PSD

L83/2020

înscris pe ordinea de 
zi (restituit la comisie, 
pentru raport 
suplimentar) 

11

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(11.02.2020)

Propunere legislativă pentru abrogarea dispozițiilor 
care reglementează posibilitatea pensionării 
anticipate a personalului de specialitate juridică din 
sistemul judiciar

Dircă George-Edward  - senator USR; Arsu Alin-Ionuț  - deputat USR; Barna  Ilie Dan  - deputat USR; 
Benga  Tudor - Vlad  - deputat USR; Botez  Mihai-Cătălin  - deputat USR; Bulai  Iulian  - deputat USR; 
Chichirău  Cosette-Paula  - deputat USR; Cosma (Abu-Amra) Lavinia-Corina  - deputat USR; Dan  Nicuşor 
Daniel  - deputat USR; Dehelean  Silviu  - deputat USR; Drulă  Cătălin  - deputat USR; Duruş  Vlad-
Emanuel  - deputat USR; Ion  Stelian-Cristian  - deputat USR; Iurişniţi Cristina-Ionela  - deputat USR; 
Lupescu  Dumitru  - deputat USR; Năsui  Claudiu-Iulius-Gavril  - deputat USR; Pop  Rareş-Tudor  - deputat 
USR; Popescu Nicolae-Daniel  - deputat USR; Prisnel  Adrian-Claudiu  - deputat USR; Prună  Cristina-
Mădălina  - deputat USR; Rădulescu  Dan-Răzvan  - deputat USR; Rodeanu  Bogdan-Ionel  - deputat USR; 
Seidler  Cristian-Gabriel  - deputat USR; Stanciu-Viziteu  Lucian-Daniel  - deputat USR; Ungureanu  
Emanuel-Dumitru  - deputat USR; Vlad  Sergiu Cosmin  - deputat USR; Zainea  Cornel  - deputat USR

L84/2020

în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

12

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(11.02.2020)
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței 
de urgență a Guvernului nr.92 din 15 octombrie 
2018, pentru modificarea și completarea unor acte 
normative în domeniul justiției

Alexandrescu Vlad-Tudor  - senator USR; Badea Viorel-Riceard  - senator PNL; Bulacu Romulus  - senator 
PNL; Caracota Iancu  - senator PNL; Chirteş Ioan-Cristian  - senator PNL; Chiţac Vergil  - senator 
Independent; Cîţu Florin-Vasile  - senator PNL; Coliban Allen  - senator USR; Dinică Silvia-Monica  - 
senator USR; Dircă George-Edward  - senator USR; Fălcoi Nicu  - senator USR; Fenechiu Cătălin-Daniel  - 
senator PNL; Filipescu Răducu-George  - senator PNL; Ghica Cristian  - senator USR; Gorghiu Alina-
Ştefania  - senator PNL; Goţiu Remus Mihai  - senator USR; Hărău Eleonora-Carmen  - senator PNL; 
Lungu Dan  - senator USR; Marussi George-Nicolae  - senator USR; Mihail Radu-Mihai  - senator USR; 
Pauliuc Nicoleta  - senator PNL; Pereş Alexandru  - senator PNL; Pîrvulescu Eugen  - senator PNL; 
Presadă Florina-Raluca  - senator USR; Scântei Laura-Iuliana  - senator PNL; Stângă George-Cătălin  - 
senator PNL; Talpoş Ioan-Iustin  - senator Independent; Ţapu Nazare Eugen  - senator PNL; Toma Cătălin 
Dumitru   - senator PNL; Vela Ion-Marcel  - senator PNL; Wiener Adrian  - senator USR; Andronache 
Gabriel  - deputat PNL; Ardelean Ben-Oni  - deputat PNL; Bumb  Sorin-Ioan  - deputat PNL; Calista  Mara-
Daniela  - deputat PNL; Cupşa Ioan  - deputat PNL; Ionescu George  - deputat PNL; Mareş  Mara  - deputat 
PNL; Predoiu  Marian-Cătălin  - deputat PNL; Răcuci  Claudiu-Vasile  - deputat PNL; Stroe Ionuţ-Marian  - 
deputat PNL; Turcan Raluca  - deputat PNL; Varga  Glad-Aurel  - deputat PNL; Varga Vasile  - deputat 
PNL; Zainea  Cornel  - deputat USR

L85/2020

în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

13

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(11.02.2020)

Propunere legislativă pentru modificarea și 
completarea Legii educației naționale nr.1/2011

Lungu Vasile-Cristian  - senator PMP; Paşcan Emil-Marius  - deputat PMP

L87/2020

Trimis la promulgare

14

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(11.02.2020)

adoptat de Senat 
(16.06.2020)

Propunere legislativă pentru modificarea și 
completarea Legii nr.94/1992 privind organizarea și 
funcționarea Curții de Conturi

Zamfir Daniel-Cătălin  - senator Independent

L86/2020

Trimis la promulgare

15

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(11.02.2020)

adoptat de Senat 
(10.06.2020)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(15.06.2020)
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru modificarea pct.21 al 
Anexei nr.1 din Legea nr.46/2008 privind Codul Silvic

Alexandrescu Vlad-Tudor  - senator USR; Coliban Allen  - senator USR; Covaciu Severica-Rodica  - 
senator PMP; Dinică Silvia-Monica  - senator USR; Dinu Nicoleta-Ramona  - senator USR; Dircă George-
Edward  - senator USR; Ghica Cristian  - senator USR; Gioancă Eugen  - senator PSD; Gorghiu Alina-
Ştefania  - senator PNL; Goţiu Remus Mihai  - senator USR; Lungu Dan  - senator USR; Mihail Radu-
Mihai  - senator USR; Presadă Florina-Raluca  - senator USR; Şoptică Costel  - senator PNL; Wiener 
Adrian  - senator USR; Arsu Alin-Ionuț  - deputat USR; Chichirău  Cosette-Paula  - deputat USR; Dehelean  
Silviu  - deputat USR; Rădulescu  Dan-Răzvan  - deputat USR; Ungureanu  Emanuel-Dumitru  - deputat 
USR; Zainea  Cornel  - deputat USR

L177/2020

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

16

adoptat de Senat 
(05.05.2020)

Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței 
de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ

Andronescu Ecaterina  - senator PSD; Breaz Valer-Daniel  - senator PSD; Craioveanu Elena-Lavinia  - 
senator PSD; Dunca Marius-Alexandru  - senator PSD; Ilie Viorel  - senator ALDE; Iliescu Cătălin Lucian  - 
senator PMP; Matei Constantin-Bogdan  - senator PSD; Nicolae Şerban  - senator PSD; Pop Liviu-Marian  - 
senator PSD; Preda Radu-Cosmin  - senator PSD; Stocheci Cristina-Mariana  - senator PSD; Talpoş Ioan-
Iustin  - senator Independent; Căciulă  Aurel  - deputat PSD

L93/2020

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

17

adoptat de Senat 
(31.03.2020)
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă privind prevenția și depistarea 
precoce a diabetului

Andronescu Ecaterina  - senator PSD; Antal István-Loránt  - senator UDMR; Arcan Emilia  - senator PSD; 
Avram Nicolae   - senator PSD; Badea Viorel-Riceard  - senator PNL; Bodog Florian Dorel  - senator PSD; 
Botnariu Emanuel-Gabriel  - senator Independent; Breaz Valer-Daniel  - senator PSD; Bulacu Romulus  - 
senator PNL; Cadariu Constantin-Daniel  - senator PNL; Caracota Iancu  - senator PNL; Cârciumaru 
Florin  - senator PSD; Cazanciuc Robert-Marius  - senator PSD; Chirteş Ioan-Cristian  - senator PNL; 
Chisăliţă Ioan-Narcis  - senator PSD; Chiţac Vergil  - senator Independent; Costoiu Mihnea-Cosmin  - 
senator PSD; Craioveanu Elena-Lavinia  - senator PSD; Creţu Gabriela  - senator PSD; Cristina Ioan  - 
senator PNL; Császár Károly Zsolt  - senator UDMR; Cseke Attila-Zoltan  - senator UDMR; Dan Carmen 
Daniela  - senator PSD; Deneş Ioan  - senator PSD; Derzsi Ákos  - senator UDMR; Diaconescu Renică  - 
senator PSD; Dima Carmen  - senator PSD; Dogariu Eugen  - senator PSD; Dumitrescu Cristian-Sorin  - 
senator PSD; Federovici Doina-Elena  - senator PSD; Fejér László-Ödön  - senator UDMR; Fenechiu 
Cătălin-Daniel  - senator PNL; Gorghiu Alina-Ştefania  - senator PNL; Hărău Eleonora-Carmen  - senator 
PNL; Iordache Virginel  - senator PSD; László Attila  - senator UDMR; Leş Gabriel-Beniamin  - senator 
PSD; Lupu Victorel  - senator PSD; Manoliu Dan  - senator PSD; Marciu Ovidiu-Cristian-Dan   - senator 
PSD; Marin Gheorghe  - senator PSD; Marin Nicolae  - senator Independent; Matei Constantin-Bogdan  - 
senator PSD; Mazilu Liviu-Lucian  - senator PSD; Mihu Ştefan  - senator PSD; Mirea Siminica  - senator 
Independent; Moga Nicolae  - senator PSD; Nicolae Şerban  - senator PSD; Novák Csaba-Zoltán  - senator 
UDMR; Oprea Mario-Ovidiu  - senator PNL; Oprea Stefan-Radu  - senator PSD; Orţan Ovidiu-Florin  - 
senator PSD; Pănescu Doru-Adrian  - senator PSD; Paţurcă Roxana-Natalia  - senator PSD; Pauliuc 
Nicoleta  - senator PNL; Pavel Marian  - senator PSD; Pîrvulescu Eugen  - senator PNL; Pop Gheorghe  - 
senator PSD; Pop Liviu-Marian  - senator PSD; Popa Cornel  - senator PNL; Preda Radu-Cosmin  - senator 
PSD; Romaşcanu Lucian  - senator PSD; Rotaru Ion  - senator PSD; Salan Viorel  - senator PSD; Savin 
Emanoil  - senator Independent; Sbîrnea Liliana  - senator PSD; Scântei Laura-Iuliana  - senator PNL; 
Silistru Doina  - senator PSD; Smarandache Miron-Alexandru  - senator PSD; Soporan Aurel-Horea  - 
senator PSD; Şoptică Costel  - senator PNL; Stan Ioan  - senator PSD; Stănescu Paul  - senator PSD; 
Stângă George-Cătălin  - senator PNL; Stocheci Cristina-Mariana  - senator PSD; Talpoş Ioan-Iustin  - 
senator Independent; Ţapu Nazare Eugen  - senator PNL; Toma Cătălin Dumitru   - senator PNL; Toma 
Vasilică  - senator PSD; Trufin Lucian  - senator PSD; Ţuţuianu Adrian  - senator Independent; Valeca 
Şerban-Constantin  - senator PSD; Wiener Adrian  - senator USR; Ambrus  Izabella-Agnes  - deputat 
UDMR; Bende  Sándor  - deputat UDMR; Buicu Corneliu-Florin  - deputat PSD; Erdei-Dolóczki István  - 
deputat UDMR; Farago Petru  - deputat UDMR; Márton Árpád-Francisc  - deputat UDMR; Seres Dénes  - 
deputat UDMR; Szabó Ödön  - deputat UDMR; Vass  Levente  - deputat UDMR

L178/2020

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

18

adoptat de Senat 
(28.04.2020)

Propunere legislativă pentru modificarea și 
completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul 
polițistului, cu modificările și completările ulterioare

Vela Ion-Marcel  - senator PNL

L194/2020

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

19

adoptat de Senat 
(12.05.2020)
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Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru modificarea și 
completarea Ordonanței de urgență nr.33/2007 
privind organizarea și funcționarea Autorității 
Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei

Ghica Cristian  - senator USR; Marussi George-Nicolae  - senator USR; Mihail Radu-Mihai  - senator USR; 
Barna  Ilie Dan  - deputat USR; Benga  Tudor - Vlad  - deputat USR; Bulai  Iulian  - deputat USR; Cosma 
(Abu-Amra) Lavinia-Corina  - deputat USR; Dehelean  Silviu  - deputat USR; Ion  Stelian-Cristian  - deputat 
USR; Iurişniţi Cristina-Ionela  - deputat USR; Moşteanu  Liviu-Ionuţ  - deputat USR; Năsui  Claudiu-Iulius-
Gavril  - deputat USR; Pop  Rareş-Tudor  - deputat USR; Popescu Nicolae-Daniel  - deputat USR; Prisnel  
Adrian-Claudiu  - deputat USR; Prună  Cristina-Mădălina  - deputat USR; Rodeanu  Bogdan-Ionel  - deputat 
USR; Seidler  Cristian-Gabriel  - deputat USR; Stanciu-Viziteu  Lucian-Daniel  - deputat USR; Ungureanu  
Emanuel-Dumitru  - deputat USR; Vlad  Sergiu Cosmin  - deputat USR

L195/2020
în procedurã 
parlamentarã la 
Camera Deputatilor

20

Propunere legislativă pentru modificarea și 
completarea Legii nr.104/2011 privind calitatea 
aerului înconjurător

Coliban Allen  - senator USR; Ghica Cristian  - senator USR; Bulai  Iulian  - deputat USR; Ion  Stelian-
Cristian  - deputat USR; Iurişniţi Cristina-Ionela  - deputat USR; Popescu Nicolae-Daniel  - deputat USR; 
Rădulescu  Dan-Răzvan  - deputat USR; Zainea  Cornel  - deputat USR

L196/2020

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

21

adoptat de Senat 
(12.05.2020)
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru modificarea art.6 
alin.(4) din Legea nr.248/2005 privind regimul liberei 
circulații a cetățenilor români în străinătate

Baciu Gheorghe  - senator PMP; Covaciu Severica-Rodica  - senator PMP; Hadârcă Ion  - senator ALDE; 
Iliescu Cătălin Lucian  - senator PMP; Ionaşcu Gabi  - senator PMP; Manoliu Dan  - senator PSD; Talpoş 
Ioan-Iustin  - senator Independent; Adnagi  Slavoliub  - deputat USR (minoritãti); Alexe Costel  - deputat 
PNL; Andruşcă  Dănuţ  - deputat PSD; Arsu Alin-Ionuț  - deputat USR; Băişanu Ştefan-Alexandru  - deputat 
ALDE; Barna  Ilie Dan  - deputat USR; Benga  Tudor - Vlad  - deputat USR; Bica  Dănuţ  - deputat PNL; 
Bichineţ Corneliu  - deputat PMP; Bîzgan-Gayral  Oana-Mioara  - deputat Independent; Bodea  Marius  - 
deputat PNL; Bogdan Gheorghe-Dănuţ  - deputat PSD; Bozianu  Nicoleta-Cătălina  - deputat PMP; Bucura-
Oprescu Simona  - deputat PSD; Buican Cristian  - deputat PNL; Bulai  Iulian  - deputat USR; Căciulă  
Aurel  - deputat PSD; Codreanu  Constantin  - deputat PMP; Coliu  Doru-Petrişor  - deputat PMP; 
Cristache  Cătălin  - deputat PMP; Cucşa  Marian-Gheorghe  - deputat ALDE; Dan  Nicuşor Daniel  - 
deputat USR; Dehelean  Silviu  - deputat USR; Dobrovie  Matei-Adrian  - deputat Independent; Duruş  Vlad-
Emanuel  - deputat USR; Fădor  Angelica  - deputat PNL; Ganţ Ovidiu Victor  - deputat FDGR (minoritãti); 
Georgescu  Nicolae  - deputat PSD; Gheorghe Andrei Daniel  - deputat PNL; Gherman Dumitru  - deputat 
PSD; Gilia Claudia  - deputat PSD; Giugea  Nicolae  - deputat PNL; Huncă  Mihaela  - deputat Independent; 
Ion  Stelian-Cristian  - deputat USR; Iurişniţi Cristina-Ionela  - deputat USR; Lazăr  Sorin  - deputat PSD; 
Lupaşcu  Costel  - deputat PSD; Lupescu  Dumitru  - deputat USR; Macovei  Silviu Nicu  - deputat PSD; 
Marica Petru-Sorin  - deputat Independent; Mocioalcă Ion  - deputat Independent; Moise Costin-
Sebastian  - deputat PMP; Movilă Petru  - deputat PMP; Năsui  Claudiu-Iulius-Gavril  - deputat USR; Niţă  
Nicu  - deputat PSD; Oteşanu  Daniela  - deputat PSD; Paşcan Emil-Marius  - deputat PMP; Pirtea  
Marilen - Gabriel  - deputat PNL; Pop  Rareş-Tudor  - deputat USR; Popescu Nicolae-Daniel  - deputat 
USR; Popescu  Pavel  - deputat PNL; Prisnel  Adrian-Claudiu  - deputat USR; Prună  Cristina-Mădălina  - 
deputat USR; Răcuci  Claudiu-Vasile  - deputat PNL; Radu  Nicolaie-Sebastian-Valentin  - deputat PSD; 
Rădulescu  Dan-Răzvan  - deputat USR; Rodeanu  Bogdan-Ionel  - deputat USR; Roman Ioan Sorin  - 
deputat PSD; Sighiartău  Robert-Ionatan  - deputat PNL; Simionca  Ionuţ  - deputat PMP; Spânu  Ion  - 
deputat Independent; Stancu  Florinel  - deputat Independent; Stănescu Alexandru  - deputat PSD; Stativă 
Irinel Ioan  - deputat PSD; Ştefan Ion  - deputat PNL; Todoran  Adrian-Mihăiţă  - deputat PMP; Toma  Ilie  - 
deputat PSD; Turcescu  Robert-Nicolae  - deputat PMP; Văcaru  Alin Vasile  - deputat Independent; Varga  
Glad-Aurel  - deputat PNL; Vass  Levente  - deputat UDMR; Velcea  Nicolae  - deputat PSD; Vîrză  
Mihăiţă  - deputat PSD; Vlăducă  Oana-Silvia  - deputat Independent; Voicu Mihai Alexandru  - deputat 
PNL; Vrăjitoru Sorinel-Marian  - deputat PSD; Zainea  Cornel  - deputat USR

L198/2020

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

22

adoptat de Senat 
(19.05.2020)

Propunere legislativă pentru modificarea și 
completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, a 
Legii nr.46/2008 - Codul silvic, precum și a Legii 
nr.171/2010 privind stabilirea și sancționarea 
contravențiilor silvice

Nicolae Şerban  - senator PSD; Oprea Stefan-Radu  - senator PSD; Băişanu Ştefan-Alexandru  - deputat 
ALDE; Bogdan Gheorghe-Dănuţ  - deputat PSD; Cucşa  Marian-Gheorghe  - deputat ALDE; Fulgeanu-
Moagher Laura-Mihaela  - deputat PSD; Gavrilescu Graţiela Leocadia  - deputat ALDE; Gherman Dumitru  - 
deputat PSD; Lupaşcu  Costel  - deputat PSD; Matei Călin-Vasile-Andrei  - deputat PSD; Nicolae  Andrei  - 
deputat PSD; Paraschiv  Rodica  - deputat PSD; Roman Ioan Sorin  - deputat PSD; Şimon Gheorghe  - 
deputat PSD

L200/2020

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

23

respins de Senat 
(19.05.2020)
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă privind unele măsuri pentru 
îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției 
Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru 
modificarea și completarea unor acte normative

Arcaş Viorel  - senator PSD; Dinu Nicoleta-Ramona  - senator USR; Lupu Victorel  - senator PSD; Mihu 
Ştefan  - senator PSD; Niță Ilie  - senator ALDE; Paţurcă Roxana-Natalia  - senator PSD; Soporan Aurel-
Horea  - senator PSD; Tánczos Barna  - senator UDMR; Teodorovici Eugen-Orlando  - senator PSD

L201/2020

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

24

adoptat de Senat 
(19.05.2020)

Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.92 din 15 octombrie 
2018, pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative în domeniul justiţiei, precum şi pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.7 
din 19 februarie 2019 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 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.303/2004 privind 
statutul judecătorilor şi procurorilor, Legii 
nr.304/2004 privind organizarea judiciară şi Legii 
nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

Bulacu Romulus  - senator PNL; Caracota Iancu  - senator PNL; Cazan Mircea-Vasile  - senator PNL; 
Chiţac Vergil  - senator Independent; Fenechiu Cătălin-Daniel  - senator PNL; Gorghiu Alina-Ştefania  - 
senator PNL; Hărău Eleonora-Carmen  - senator PNL; Scântei Laura-Iuliana  - senator PNL; Anastase 
Roberta Alma  - deputat PNL; Andronache Gabriel  - deputat PNL; Ardelean Ben-Oni  - deputat PNL; Bica  
Dănuţ  - deputat PNL; Boroianu  Aurel-Robert  - deputat PNL; Bumb  Sorin-Ioan  - deputat PNL; Cupşa 
Ioan  - deputat PNL; Dobrovie  Matei-Adrian  - deputat Independent; Gudu Vasile  - deputat PNL; Huţucă  
Bogdan-Iulian  - deputat PNL; Neagu Nicolae  - deputat PNL; Oros Nechita-Adrian  - deputat PNL; Palăr 
Ionel  - deputat PNL; Răcuci  Claudiu-Vasile  - deputat PNL; Sitterli  Ovidiu-Ioan  - deputat Independent; 
Stamatian  Vasile-Florin  - deputat PNL; Trăilă Cristina  - deputat PNL; Vîlceanu  Dan  - deputat PNL

L90/2020

în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

25

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(25.02.2020)
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă privind consolidarea monedei 
naționale ca monedă unică de plată pe teritoriul 
României

Arcan Emilia  - senator PSD; Arcaş Viorel  - senator PSD; Avram Nicolae   - senator PSD; Bădălău 
Niculae  - senator PSD; Botnariu Emanuel-Gabriel  - senator PSD; Butunoi Ionel-Daniel  - senator PSD; 
Cârciumaru Florin  - senator PSD; Chisăliţă Ioan-Narcis  - senator PSD; Costoiu Mihnea-Cosmin  - senator 
PSD; Craioveanu Elena-Lavinia  - senator PSD; Dan Carmen Daniela  - senator PSD; Deneş Ioan  - 
senator PSD; Diaconu Adrian-Nicolae  - senator PSD; Dima Carmen  - senator PSD; Dumitrescu Cristian-
Sorin  - senator PSD; Federovici Doina-Elena  - senator PSD; Fifor Mihai-Viorel  - senator PSD; Ganea 
Ion  - senator Independent; Iordache Virginel  - senator PSD; Iriza Scarlat  - senator Independent; Lupu 
Victorel  - senator PSD; Manoliu Dan  - senator PSD; Marciu Ovidiu-Cristian-Dan   - senator PSD; Marin 
Gheorghe  - senator PSD; Mihu Ştefan  - senator PSD; Mirea Siminica  - senator Independent; Moga 
Nicolae  - senator PSD; Niță Ilie  - senator ALDE; Nicolae Şerban  - senator PSD; Oprea Stefan-Radu  - 
senator PSD; Pănescu Doru-Adrian  - senator PSD; Paţurcă Roxana-Natalia  - senator PSD; Pavel 
Marian  - senator PSD; Pop Gheorghe  - senator PSD; Pop Liviu-Marian  - senator PSD; Preda Radu-
Cosmin  - senator PSD; Resmeriţă Cornel-Cristian  - senator PSD; Romaşcanu Lucian  - senator PSD; 
Salan Viorel  - senator PSD; Savin Emanoil  - senator Independent; Sbîrnea Liliana  - senator PSD; Silistru 
Doina  - senator PSD; Smarandache Miron-Alexandru  - senator PSD; Soporan Aurel-Horea  - senator 
PSD; Stănescu Paul  - senator PSD; Stocheci Cristina-Mariana  - senator PSD; Toma Vasilică  - senator 
PSD; Trufin Lucian  - senator PSD; Valeca Şerban-Constantin  - senator PSD; Vulpescu Ioan  - senator 
PSD; Zamfir Daniel-Cătălin  - senator Independent

L202/2020

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

26

adoptat de Senat 
(28.04.2020)

Propunere legislativă - "Legea laptelui și a 
produselor lactate"

Arcan Emilia  - senator PSD; Avram Nicolae   - senator PSD; Botnariu Emanuel-Gabriel  - senator PSD; 
Butunoi Ionel-Daniel  - senator PSD; Deneş Ioan  - senator PSD; Dima Carmen  - senator PSD; Dunca 
Marius-Alexandru  - senator PSD; Federovici Doina-Elena  - senator PSD; Ilea Vasile  - senator 
Independent; Leş Gabriel-Beniamin  - senator PSD; Manoliu Dan  - senator PSD; Mihu Ştefan  - senator 
PSD; Moga Nicolae  - senator PSD; Nicolae Şerban  - senator PSD; Oprea Stefan-Radu  - senator PSD; 
Orţan Ovidiu-Florin  - senator PSD; Pănescu Doru-Adrian  - senator PSD; Paţurcă Roxana-Natalia  - 
senator PSD; Pavel Marian  - senator PSD; Pop Gheorghe  - senator PSD; Pop Liviu-Marian  - senator 
PSD; Preda Radu-Cosmin  - senator PSD; Romaşcanu Lucian  - senator PSD; Salan Viorel  - senator PSD; 
Savin Emanoil  - senator Independent; Smarandache Miron-Alexandru  - senator PSD; Soporan Aurel-
Horea  - senator PSD; Stan Ioan  - senator PSD; Stănescu Paul  - senator PSD; Stocheci Cristina-
Mariana  - senator PSD; Talpoş Ioan-Iustin  - senator Independent; Tánczos Barna  - senator UDMR; Toma 
Vasilică  - senator PSD; Trufin Lucian  - senator PSD; Ţuţuianu Adrian  - senator Independent; Vulpescu 
Ioan  - senator PSD; Budăi  Marius-Constantin  - deputat PSD; Ciocan Dan  - deputat PSD; Păle  Dănuţ  - 
deputat PSD; Stănescu Alexandru  - deputat PSD

L221/2020

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

27

adoptat de Senat 
(12.05.2020)
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Propunere legislativă privind protecția civilă

Dan Carmen Daniela  - senator PSD; Iordache Florin  - deputat PSD

b90/2020
în procedurã 
parlamentarã la 
Camera Deputatilor

28

Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței 
de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind 
circulația pe drumurile publice

Bădulescu Dorin-Valeriu  - senator Independent; Lungu Vasile-Cristian  - senator PMP; Bichineţ Corneliu  - 
deputat PMP; Bozianu  Nicoleta-Cătălina  - deputat PMP; Codreanu  Constantin  - deputat PMP; Cristache  
Cătălin  - deputat PMP; Mocanu Adrian  - deputat ALDE; Moise Costin-Sebastian  - deputat PMP; Paşcan 
Emil-Marius  - deputat PMP; Sămărtinean Cornel-Mircea  - deputat PMP; Teacă Alexandru  - deputat PMP; 
Todoran  Adrian-Mihăiţă  - deputat PMP

L217/2020

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

29

respins de Senat 
(27.05.2020)

Propunere legislativă pentru completarea art.206 al 
Legii nr.95 din 2006 privind reforma în domeniul 
sănătății, republicată

Lungu Vasile-Cristian  - senator PMP; Bichineţ Corneliu  - deputat PMP; Codreanu  Constantin  - deputat 
PMP; Coliu  Doru-Petrişor  - deputat PMP; Movilă Petru  - deputat PMP; Paşcan Emil-Marius  - deputat 
PMP; Sămărtinean Cornel-Mircea  - deputat PMP; Simionca  Ionuţ  - deputat PMP; Teacă Alexandru  - 
deputat PMP; Todoran  Adrian-Mihăiţă  - deputat PMP

L216/2020

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

30

respins de Senat 
(27.05.2020)

Propunere legislativă privind organizarea activității și 
funcționarea instituțiilor de medicină legală

Baciu Gheorghe  - senator PMP; Covaciu Severica-Rodica  - senator PMP; Ionaşcu Gabi  - senator PMP; 
Lungu Vasile-Cristian  - senator PMP; Bichineţ Corneliu  - deputat PMP; Bozianu  Nicoleta-Cătălina  - 
deputat PMP; Buicu Corneliu-Florin  - deputat PSD; Ciofu Tamara-Dorina  - deputat PSD; Cobuz  
Maricela  - deputat PSD; Codreanu  Constantin  - deputat PMP; Coliu  Doru-Petrişor  - deputat PMP; 
Cristache  Cătălin  - deputat PMP; Dinu  Cristina-Elena  - deputat PSD; Dumitrache Ileana Cristina  - 
deputat PSD; Holban  Georgeta-Carmen  - deputat PSD; Lupaşcu  Costel  - deputat PSD; Movilă Petru  - 
deputat PMP; Paşcan Emil-Marius  - deputat PMP; Radu  Nicolaie-Sebastian-Valentin  - deputat PSD; 
Roşca Lucreţia  - deputat PSD; Simionca  Ionuţ  - deputat PMP; Stamatian  Vasile-Florin  - deputat PNL; 
Teacă Alexandru  - deputat PMP; Todoran  Adrian-Mihăiţă  - deputat PMP; Ungureanu  Emanuel-Dumitru  - 
deputat USR

L215/2020

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

31

adoptat de Senat 
(27.05.2020)
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Propunere legislativă privind transmiterea unor 
bunuri imobile din proprietatea privată a statului, 
aflate în administrarea Ministerului Tineretului și 
Sportului, în administrarea Federației Române de 
Rugby

Bodog Florian Dorel  - senator PSD; Craioveanu Elena-Lavinia  - senator PSD; Császár Károly Zsolt  - 
senator UDMR; Federovici Doina-Elena  - senator PSD; Leş Gabriel-Beniamin  - senator PSD; Lupu 
Victorel  - senator PSD; Matei Constantin-Bogdan  - senator PSD; Mazilu Liviu-Lucian  - senator PSD; 
Preda Radu-Cosmin  - senator PSD; Salan Viorel  - senator PSD; Sbîrnea Liliana  - senator PSD; Soporan 
Aurel-Horea  - senator PSD; Stocheci Cristina-Mariana  - senator PSD; Teodorovici Eugen-Orlando  - 
senator PSD; Grosaru  Andi-Gabriel  - deputat RO.AS.IT (minoritãti); Popa  Ştefan-Ovidiu  - deputat PSD

L213/2020

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

32

adoptat de Senat 
(19.05.2020)

Propunere legislativă pentru completarea art.15 
alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea 
jocurilor de noroc

Iliescu Cătălin Lucian  - senator PMP

L212/2020

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

33

respins de Senat 
(27.05.2020)

Propunere legislativă privind declararea personajelor 
istorice Horea, Cloșca și Crișan, drept martiri și eroi 
ai națiunii române

Dima Carmen  - senator PSD; Romaşcanu Lucian  - senator PSD; Salan Viorel  - senator PSD; Intotero 
Natalia-Elena  - deputat PSD; Lupaşcu  Costel  - deputat PSD; Nistor Laurenţiu  - deputat PSD; Roman  
Florin-Claudiu  - deputat PNL; Teiş Alina  - deputat PSD; Tudor  Beatrice  - deputat PSD

L211/2020

anuntat în plen; 
urmeazã trimiterea la 
promulgare

34

adoptat de Senat 
(27.05.2020)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(30.06.2020)

Propunere legislativă privind declararea lui Mihai 
Viteazul, Domn al Țării Românești, Domn al 
Moldovei și Principe al Transilvaniei, drept martir și 
erou al națiunii române

Dima Carmen  - senator PSD; Romaşcanu Lucian  - senator PSD; Salan Viorel  - senator PSD; Intotero 
Natalia-Elena  - deputat PSD; Lupaşcu  Costel  - deputat PSD; Nistor Laurenţiu  - deputat PSD; Roman  
Florin-Claudiu  - deputat PNL; Teiş Alina  - deputat PSD; Tudor  Beatrice  - deputat PSD

L210/2020

anuntat în plen; 
urmeazã trimiterea la 
promulgare

35

adoptat de Senat 
(27.05.2020)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(30.06.2020)
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Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.62/2018 privind combaterea 
buruienii Ambrozia

Hărău Eleonora-Carmen  - senator PNL; Ambrus  Izabella-Agnes  - deputat UDMR; Andronache Gabriel  - 
deputat PNL; Antal  István-János  - deputat UDMR; Anton Anton  - deputat ALDE; Ardelean Ben-Oni  - 
deputat PNL; Bica  Dănuţ  - deputat PNL; Boboc  Tudoriţa-Rodica  - deputat PSD; Bodea  Marius  - deputat 
PNL; Bumb  Sorin-Ioan  - deputat PNL; Burciu  Cristina  - deputat Independent; Cherecheş Florica  - 
deputat PNL; Cîmpeanu  Sorin Mihai  - deputat Independent; Cîtea  Vasile  - deputat PSD; Codreanu  
Constantin  - deputat PMP; Constantin Daniel  - deputat Independent; Cupşa Ioan  - deputat PNL; Fădor  
Angelica  - deputat PNL; Farago Petru  - deputat UDMR; Gavrilă  Camelia  - deputat PSD; Georgescu 
Laura  - deputat PSD; Gheorghe Tinel  - deputat PNL; Ghera Giureci-Slobodan  - deputat UCR (minoritãti); 
Gherman Dumitru  - deputat PSD; Giugea  Nicolae  - deputat PNL; Grosaru  Andi-Gabriel  - deputat 
RO.AS.IT (minoritãti); Hărătău Elena  - deputat Independent; Heiuş  Lucian-Ovidiu  - deputat PNL; Huncă  
Mihaela  - deputat Independent; Ibram Iusein  - deputat UDTR (minoritãti); Ionescu George  - deputat PNL; 
Ioniţă  Antoneta  - deputat PNL; Iurişniţi Cristina-Ionela  - deputat USR; Leoreanu  Laurenţiu-Dan  - deputat 
PNL; Lungu  Tudoriţa  - deputat PNL; Mareş  Mara  - deputat PNL; Matei Călin-Vasile-Andrei  - deputat 
PSD; Mihalescul  Dumitru  - deputat PNL; Moldovan  Sorin-Dan  - deputat PNL; Neagu Nicolae  - deputat 
PNL; Păle  Dănuţ  - deputat PSD; Roman Ioan Sorin  - deputat PSD; Romanescu  Cristinel  - deputat PNL; 
Săftoiu Ana Adriana  - deputat PNL; Schelean Valeria-Diana  - deputat PNL; Sebestyén  Csaba-István  - 
deputat UDMR; Sitterli  Ovidiu-Ioan  - deputat Independent; Şotcan Theodora  - deputat PSD; Şovăială 
Constantin  - deputat PNL; Stan Viorel  - deputat PSD; Ştirbu Gigel-Sorinel  - deputat PNL; Stroe Ionuţ-
Marian  - deputat PNL; Szabó Ödön  - deputat UDMR; Teiş Alina  - deputat PSD; Trăilă Cristina  - deputat 
PNL; Turcan Raluca  - deputat PNL; Turcescu  Robert-Nicolae  - deputat PMP; Varga Vasile  - deputat 
PNL; Vîlceanu  Dan  - deputat PNL; Voicu Mihai Alexandru  - deputat PNL; Zisopol Dragoş Gabriel  - 
deputat UER (minoritãti)

L255/2020

Trimis la promulgare

36

adoptat de Senat 
(19.05.2020)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(24.06.2020)

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea art.59 din Legea nr.46/2008 - Codul 
silvic

Császár Károly Zsolt  - senator UDMR; Cseke Attila-Zoltan  - senator UDMR; Derzsi Ákos  - senator 
UDMR; Tánczos Barna  - senator UDMR; Turos Lóránd  - senator UDMR; Achiţei  Vasile-Cristian  - deputat 
PNL; Ambrus  Izabella-Agnes  - deputat UDMR; Apjok  Norbert  - deputat UDMR; Bende  Sándor  - deputat 
UDMR; Benedek  Zacharie  - deputat UDMR; Benkő  Erika  - deputat UDMR; Csép  Éva-Andrea  - deputat 
UDMR; Erdei-Dolóczki István  - deputat UDMR; Farago Petru  - deputat UDMR; Korodi Attila  - deputat 
UDMR; Kulcsár-Terza  József-György  - deputat UDMR; Magyar  Loránd-Bálint  - deputat UDMR; Márton 
Árpád-Francisc  - deputat UDMR; Seres Dénes  - deputat UDMR; Szabó Ödön  - deputat UDMR; Vass  
Levente  - deputat UDMR

L256/2020

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

37

adoptat de Senat 
(12.05.2020)
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Propunere legislativă pentru completarea Legii 
nr.46/2008 - Codul silvic

Antal István-Loránt  - senator UDMR; Császár Károly Zsolt  - senator UDMR; Cseke Attila-Zoltan  - senator 
UDMR; Derzsi Ákos  - senator UDMR; Novák Csaba-Zoltán  - senator UDMR; Tánczos Barna  - senator 
UDMR; Turos Lóránd  - senator UDMR; Ambrus  Izabella-Agnes  - deputat UDMR; Antal  István-János  - 
deputat UDMR; Apjok  Norbert  - deputat UDMR; Bende  Sándor  - deputat UDMR; Benedek  Zacharie  - 
deputat UDMR; Benkő  Erika  - deputat UDMR; Biro  Zsolt-Istvan  - deputat UDMR; Csép  Éva-Andrea  - 
deputat UDMR; Csoma  Botond  - deputat UDMR; Erdei-Dolóczki István  - deputat UDMR; Farago Petru  - 
deputat UDMR; Kelemen Hunor  - deputat UDMR; Korodi Attila  - deputat UDMR; Kulcsár-Terza  József-
György  - deputat UDMR; Magyar  Loránd-Bálint  - deputat UDMR; Márton Árpád-Francisc  - deputat 
UDMR; Sebestyén  Csaba-István  - deputat UDMR; Seres Dénes  - deputat UDMR; Szabó Ödön  - deputat 
UDMR; Vass  Levente  - deputat UDMR

L257/2020

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

38

adoptat de Senat 
(12.05.2020)

Propunere legislativă pentru modificarea și 
completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii

Alexandrescu Vlad-Tudor  - senator USR; Badea Viorel-Riceard  - senator PNL; Covaciu Severica-Rodica  - 
senator PMP; Cristina Ioan  - senator PNL; Dinică Silvia-Monica  - senator USR; Dinu Nicoleta-Ramona  - 
senator USR; Dircă George-Edward  - senator USR; Fălcoi Nicu  - senator USR; Fenechiu Cătălin-Daniel  - 
senator PNL; Goţiu Remus Mihai  - senator USR; Iliescu Cătălin Lucian  - senator PMP; Marussi George-
Nicolae  - senator USR; Mihail Radu-Mihai  - senator USR; Ţapu Nazare Eugen  - senator PNL; Wiener 
Adrian  - senator USR; Duruş  Vlad-Emanuel  - deputat USR; Ion  Stelian-Cristian  - deputat USR; Iurişniţi 
Cristina-Ionela  - deputat USR; Pop  Rareş-Tudor  - deputat USR; Popescu Nicolae-Daniel  - deputat USR; 
Rodeanu  Bogdan-Ionel  - deputat USR; Vlad  Sergiu Cosmin  - deputat USR; Zainea  Cornel  - deputat 
USR

L259/2020

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

39

respins de Senat 
(03.06.2020)

Propunere legislativă pentru completarea Legii 
nr.227/2015 privind Codul fiscal

Alexandrescu Vlad-Tudor  - senator USR; Antal István-Loránt  - senator UDMR; Badea Viorel-Riceard  - 
senator PNL; Coliban Allen  - senator USR; Covaciu Severica-Rodica  - senator PMP; Cristina Ioan  - 
senator PNL; Dinică Silvia-Monica  - senator USR; Dinu Nicoleta-Ramona  - senator USR; Dircă George-
Edward  - senator USR; Fălcoi Nicu  - senator USR; Fenechiu Cătălin-Daniel  - senator PNL; Goţiu Remus 
Mihai  - senator USR; Iliescu Cătălin Lucian  - senator PMP; Marussi George-Nicolae  - senator USR; Mihail 
Radu-Mihai  - senator USR; Wiener Adrian  - senator USR; Bulai  Iulian  - deputat USR; Duruş  Vlad-
Emanuel  - deputat USR; Ion  Stelian-Cristian  - deputat USR; Iurişniţi Cristina-Ionela  - deputat USR; Pop  
Rareş-Tudor  - deputat USR; Popescu Nicolae-Daniel  - deputat USR; Prisnel  Adrian-Claudiu  - deputat 
USR; Rodeanu  Bogdan-Ionel  - deputat USR; Vlad  Sergiu Cosmin  - deputat USR; Zainea  Cornel  - 
deputat USR

L260/2020

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

40

respins de Senat 
(03.06.2020)
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Propunere legislativă pentru acordarea unor facilităţi 
pe teritoriul României

Popescu-Tăriceanu Călin-Constantin-Anton  - senator ALDE; Ciolacu Ion-Marcel  - deputat PSD; Ponta 
Victor-Viorel  - deputat Independent

L179/2020

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere 
(proiectul se aflã în 
reexaminare, în urma 
Deciziei de 
neconstitutionalitate)

41

adoptat de Senat 
(31.03.2020)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(03.04.2020)

respins de Senat 
(23.06.2020)
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Propunere legislativă pentru suspendarea 
rambursării creditelor

Andronescu Ecaterina  - senator PSD; Avram Nicolae   - senator PSD; Bodog Florian Dorel  - senator PSD; 
Botnariu Emanuel-Gabriel  - senator PSD; Butunoi Ionel-Daniel  - senator PSD; Cazanciuc Robert-Marius  - 
senator PSD; Chisăliţă Ioan-Narcis  - senator PSD; Corlăţean Titus  - senator PSD; Craioveanu Elena-
Lavinia  - senator PSD; Creţu Gabriela  - senator PSD; Dan Carmen Daniela  - senator PSD; Diaconu 
Adrian-Nicolae  - senator PSD; Dunca Marius-Alexandru  - senator PSD; Federovici Doina-Elena  - senator 
PSD; Fifor Mihai-Viorel  - senator PSD; Ganea Ion  - senator Independent; Iordache Virginel  - senator 
PSD; Manoliu Dan  - senator PSD; Marciu Ovidiu-Cristian-Dan   - senator PSD; Marin Gheorghe  - senator 
PSD; Matei Constantin-Bogdan  - senator PSD; Mazilu Liviu-Lucian  - senator PSD; Mihu Ştefan  - senator 
PSD; Mirea Siminica  - senator Independent; Niță Ilie  - senator ALDE; Nicolae Şerban  - senator PSD; 
Oprea Stefan-Radu  - senator PSD; Orţan Ovidiu-Florin  - senator PSD; Pănescu Doru-Adrian  - senator 
PSD; Paţurcă Roxana-Natalia  - senator PSD; Pavel Marian  - senator PSD; Pop Gheorghe  - senator PSD; 
Pop Liviu-Marian  - senator PSD; Preda Radu-Cosmin  - senator PSD; Resmeriţă Cornel-Cristian  - senator 
PSD; Romaşcanu Lucian  - senator PSD; Rotaru Ion  - senator PSD; Salan Viorel  - senator PSD; Savin 
Emanoil  - senator Independent; Sbîrnea Liliana  - senator PSD; Silistru Doina  - senator PSD; Soporan 
Aurel-Horea  - senator PSD; Stănescu Paul  - senator PSD; Stocheci Cristina-Mariana  - senator PSD; 
Trufin Lucian  - senator PSD; Valeca Şerban-Constantin  - senator PSD; Zamfir Daniel-Cătălin  - senator 
Independent; Andruşcă  Dănuţ  - deputat PSD; Axinte  Vasile  - deputat PSD; Babuş Radu  - deputat PSD; 
Băişanu Ştefan-Alexandru  - deputat Independent; Bârlădeanu  Dragoş-Petruţ  - deputat PSD; Boboc  
Tudoriţa-Rodica  - deputat PSD; Boboc Valentin Gabriel  - deputat PSD; Bogaciu  Alexandra-Corina  - 
deputat Independent; Bogdan Gheorghe-Dănuţ  - deputat PSD; Bontea  Vlad  - deputat PSD; Bran  Ioana  - 
deputat PSD; Bucura-Oprescu Simona  - deputat PSD; Budăi  Marius-Constantin  - deputat PSD; Buicu 
Corneliu-Florin  - deputat PSD; Căciulă  Aurel  - deputat PSD; Călin Ion  - deputat PSD; Căprar Dorel-
Gheorghe  - deputat PSD; Căruceru  Aida-Cristina  - deputat PSD; Chiriac Viorel  - deputat PSD; Cioabă 
Petre  - deputat PSD; Ciocan Dan  - deputat PSD; Ciofu Tamara-Dorina  - deputat PSD; Ciolacu Ion-
Marcel  - deputat PSD; Cîtea  Vasile  - deputat PSD; Cobuz  Maricela  - deputat PSD; Cocoş  Vasile  - 
deputat PSD; Cojocaru Petru-Bogdan  - deputat PSD; Cuc  Alexandru-Răzvan  - deputat PSD; Cucşa  
Marian-Gheorghe  - deputat Independent; Dinu  Cristina-Elena  - deputat PSD; Dîrzu Ioan  - deputat PSD; 
Dobrică  Ionela Viorela  - deputat PSD; Drăghici Mircea-Gheorghe  - deputat Independent; Dumitrache 
Ileana Cristina  - deputat PSD; Dunava  Costel Neculai  - deputat PSD; Florea  Oana-Consuela  - deputat 
PSD; Floroiu  Ionel  - deputat PSD; Fulgeanu-Moagher Laura-Mihaela  - deputat PSD; Furtună  Mirela  - 
deputat PSD; Gavrilă  Camelia  - deputat PSD; Gavrilescu Graţiela Leocadia  - deputat Independent; 
Gavriliţă  Bianca - Miruna  - deputat PSD; Georgescu Laura  - deputat PSD; Georgescu  Nicolae  - deputat 
PSD; Gherman Dumitru  - deputat PSD; Gilia Claudia  - deputat PSD; Holban  Georgeta-Carmen  - deputat 
PSD; Iancu  Marius-Ionel  - deputat PSD; Ilişanu  Claudiu-Augustin  - deputat PSD; Intotero Natalia-Elena  - 
deputat PSD; Iordache Florin  - deputat PSD; Itu Cornel  - deputat PSD; Jivan  Luminiţa-Maria  - deputat 
PSD; Lazăr  Sorin  - deputat PSD; Lupaşcu  Costel  - deputat PSD; Macovei  Silviu Nicu  - deputat PSD; 
Manole  Petre-Florin  - deputat PSD; Mărgărit  Mitică-Marius  - deputat PSD; Matei Călin-Vasile-Andrei  - 
deputat PSD; Meiroşu  Marilena-Emilia  - deputat PSD; Mihălcescu Carmen Ileana  - deputat PSD; Mînzatu  
Roxana  - deputat PSD; Mircea Florin  - deputat PSD; Muşoiu  Ştefan  - deputat PSD; Nasra  Gabriel-
Horia  - deputat PSD; Neaţă  Eugen  - deputat PSD; Nicolae  Andrei  - deputat PSD; Nistor Laurenţiu  - 
deputat PSD; Niţă  Nicu  - deputat PSD; Nosa Iuliu  - deputat PSD; Oteşanu  Daniela  - deputat PSD; Păle  
Dănuţ  - deputat PSD; Pană Adriana-Doina  - deputat PSD; Paraschiv  Rodica  - deputat PSD; Pop  
Andrei  - deputat PSD; Pop Georgian  - deputat Independent; Popa  Florin  - deputat PSD; Popa  Ştefan-

L181/2020

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere 
(proiectul se aflã în 
reexaminare, în urma 
Deciziei de 
neconstitutionalitate)

42

adoptat de Senat 
(31.03.2020)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(03.04.2020)

respins de Senat 
(23.06.2020)
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Ovidiu  - deputat PSD; Presură  Alexandra  - deputat PSD; Radu Anişoara  - deputat PSD; Radu  Nicolaie-
Sebastian-Valentin  - deputat PSD; Răduț Violeta  - deputat PSD; Rădulescu  Alexandru  - deputat PSD; 
Rădulescu Cătălin-Marian  - deputat PSD; Roman Ioan Sorin  - deputat PSD; Roşca Lucreţia  - deputat 
PSD; Rotaru  Alexandru  - deputat PSD; Rotaru  Răzvan-Ilie  - deputat PSD; Şarapatin Elvira  - deputat 
PSD; Sefer Cristian-George  - deputat PSD; Şerban Ciprian-Constantin  - deputat PSD; Simion  Lucian-
Eduard  - deputat PSD; Şimon Gheorghe  - deputat PSD; Simonis  Alfred - Robert  - deputat PSD; Socotar  
Gheorghe-Dinu  - deputat PSD; Solomon Adrian  - deputat PSD; Şotcan Theodora  - deputat PSD; Şova 
Lucian  - deputat PSD; Stan Viorel  - deputat PSD; Stănescu Alexandru  - deputat PSD; Stativă Irinel Ioan  - 
deputat PSD; Ştefan Corneliu  - deputat PSD; Ştefănescu (Peţa) Eliza-Mădălina  - deputat PSD; Steriu 
Valeriu-Andrei  - deputat PSD; Suciu Matei  - deputat PSD; Suciu Vasile-Daniel  - deputat PSD; Ţachianu 
Marian  - deputat PSD; Tănăsescu  Alina-Elena  - deputat PSD; Teiş Alina  - deputat PSD; Terea  Ioan  - 
deputat PSD; Tîlvăr Angel  - deputat PSD; Todor  Adrian  - deputat PSD; Toma  Ilie  - deputat PSD; Tripa  
Florin-Dan  - deputat PSD; Tudor  Beatrice  - deputat PSD; Tuşa Adriana Diana  - deputat PSD; Ursu 
Răzvan-Ion  - deputat PSD; Vasilescu Lia-Olguţa  - deputat PSD; Velcea  Nicolae  - deputat PSD; Vîrză  
Mihăiţă  - deputat PSD; Vişan  George-Gabriel  - deputat PSD; Vrăjitoru Sorinel-Marian  - deputat PSD; 
Weber Mihai  - deputat PSD; Zamfira  Constantin-Cătălin  - deputat PSD
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Propunere legislativă pentru plafonarea preţului 
medicamentelor şi a alimentelor de strictă necesitate

Andronescu Ecaterina  - senator PSD; Avram Nicolae   - senator PSD; Bodog Florian Dorel  - senator PSD; 
Botnariu Emanuel-Gabriel  - senator PSD; Butunoi Ionel-Daniel  - senator PSD; Chisăliţă Ioan-Narcis  - 
senator PSD; Corlăţean Titus  - senator PSD; Craioveanu Elena-Lavinia  - senator PSD; Creţu Gabriela  - 
senator PSD; Dan Carmen Daniela  - senator PSD; Diaconu Adrian-Nicolae  - senator PSD; Dunca Marius-
Alexandru  - senator PSD; Federovici Doina-Elena  - senator PSD; Fifor Mihai-Viorel  - senator PSD; 
Iordache Virginel  - senator PSD; Manoliu Dan  - senator PSD; Marciu Ovidiu-Cristian-Dan   - senator PSD; 
Marin Gheorghe  - senator PSD; Matei Constantin-Bogdan  - senator PSD; Mazilu Liviu-Lucian  - senator 
PSD; Mihu Ştefan  - senator PSD; Mirea Siminica  - senator Independent; Niță Ilie  - senator ALDE; Nicolae 
Şerban  - senator PSD; Oprea Stefan-Radu  - senator PSD; Orţan Ovidiu-Florin  - senator PSD; Pănescu 
Doru-Adrian  - senator PSD; Paţurcă Roxana-Natalia  - senator PSD; Pavel Marian  - senator PSD; Pop 
Gheorghe  - senator PSD; Pop Liviu-Marian  - senator PSD; Preda Radu-Cosmin  - senator PSD; 
Resmeriţă Cornel-Cristian  - senator PSD; Romaşcanu Lucian  - senator PSD; Rotaru Ion  - senator PSD; 
Salan Viorel  - senator PSD; Savin Emanoil  - senator Independent; Sbîrnea Liliana  - senator PSD; Silistru 
Doina  - senator PSD; Soporan Aurel-Horea  - senator PSD; Stănescu Paul  - senator PSD; Stocheci 
Cristina-Mariana  - senator PSD; Trufin Lucian  - senator PSD; Valeca Şerban-Constantin  - senator PSD; 
Zamfir Daniel-Cătălin  - senator Independent; Andruşcă  Dănuţ  - deputat PSD; Axinte  Vasile  - deputat 
PSD; Babuş Radu  - deputat PSD; Băişanu Ştefan-Alexandru  - deputat Independent; Bârlădeanu  Dragoş-
Petruţ  - deputat PSD; Bejinariu Eugen  - deputat PSD; Boboc  Tudoriţa-Rodica  - deputat PSD; Boboc 
Valentin Gabriel  - deputat PSD; Bogaciu  Alexandra-Corina  - deputat Independent; Bogdan Gheorghe-
Dănuţ  - deputat PSD; Bontea  Vlad  - deputat PSD; Bran  Ioana  - deputat PSD; Bucura-Oprescu Simona  - 
deputat PSD; Budăi  Marius-Constantin  - deputat PSD; Buicu Corneliu-Florin  - deputat PSD; Căciulă  
Aurel  - deputat PSD; Călin Ion  - deputat PSD; Căruceru  Aida-Cristina  - deputat PSD; Chiriac Viorel  - 
deputat PSD; Cioabă Petre  - deputat PSD; Ciocan Dan  - deputat PSD; Ciofu Tamara-Dorina  - deputat 
PSD; Ciolacu Ion-Marcel  - deputat PSD; Cîtea  Vasile  - deputat PSD; Cobuz  Maricela  - deputat PSD; 
Cocoş  Vasile  - deputat PSD; Cojocaru Petru-Bogdan  - deputat PSD; Cuc  Alexandru-Răzvan  - deputat 
PSD; Cucşa  Marian-Gheorghe  - deputat Independent; Dinu  Cristina-Elena  - deputat PSD; Dîrzu Ioan  - 
deputat PSD; Dobrică  Ionela Viorela  - deputat PSD; Dobrovici-Bacalbaşa  Nicolae  - deputat PSD; 
Drăghici Mircea-Gheorghe  - deputat Independent; Dumitrache Ileana Cristina  - deputat PSD; Dunava  
Costel Neculai  - deputat PSD; Florea  Oana-Consuela  - deputat PSD; Floroiu  Ionel  - deputat PSD; 
Fulgeanu-Moagher Laura-Mihaela  - deputat PSD; Furtună  Mirela  - deputat PSD; Gavrilă  Camelia  - 
deputat PSD; Gavrilescu Graţiela Leocadia  - deputat Independent; Georgescu Laura  - deputat PSD; 
Georgescu  Nicolae  - deputat PSD; Gherman Dumitru  - deputat PSD; Gilia Claudia  - deputat PSD; Halici  
Nicuşor  - deputat PSD; Holban  Georgeta-Carmen  - deputat PSD; Iancu Iulian  - deputat PSD; Iancu  
Marius-Ionel  - deputat PSD; Ilişanu  Claudiu-Augustin  - deputat PSD; Intotero Natalia-Elena  - deputat 
PSD; Iordache Florin  - deputat PSD; Itu Cornel  - deputat PSD; Jivan  Luminiţa-Maria  - deputat PSD; 
Lazăr  Sorin  - deputat PSD; Lupaşcu  Costel  - deputat PSD; Macovei  Silviu Nicu  - deputat PSD; Manole  
Petre-Florin  - deputat PSD; Mărgărit  Mitică-Marius  - deputat PSD; Matei Călin-Vasile-Andrei  - deputat 
PSD; Meiroşu  Marilena-Emilia  - deputat PSD; Mihălcescu Carmen Ileana  - deputat PSD; Mînzatu  
Roxana  - deputat PSD; Mircea Florin  - deputat PSD; Muşoiu  Ştefan  - deputat PSD; Nasra  Gabriel-
Horia  - deputat PSD; Neaţă  Eugen  - deputat PSD; Nicolae  Andrei  - deputat PSD; Nistor Laurenţiu  - 
deputat PSD; Niţă  Nicu  - deputat PSD; Nosa Iuliu  - deputat PSD; Oteşanu  Daniela  - deputat PSD; Păle  
Dănuţ  - deputat PSD; Pană Adriana-Doina  - deputat PSD; Paraschiv  Rodica  - deputat PSD; Pop  
Andrei  - deputat PSD; Pop Georgian  - deputat Independent; Popa  Florin  - deputat PSD; Popa  Ştefan-
Ovidiu  - deputat PSD; Presură  Alexandra  - deputat PSD; Radu Anişoara  - deputat PSD; Radu  Nicolaie-
Sebastian-Valentin  - deputat PSD; Răduț Violeta  - deputat PSD; Rădulescu  Alexandru  - deputat PSD; 
Rădulescu Cătălin-Marian  - deputat PSD; Roman Ioan Sorin  - deputat PSD; Roşca Lucreţia  - deputat 
PSD; Rotaru  Alexandru  - deputat PSD; Rotaru  Răzvan-Ilie  - deputat PSD; Şarapatin Elvira  - deputat 
PSD; Sefer Cristian-George  - deputat PSD; Şerban Ciprian-Constantin  - deputat PSD; Simion  Lucian-

L182/2020

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

43

adoptat de Senat 
(31.03.2020)
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Eduard  - deputat PSD; Şimon Gheorghe  - deputat PSD; Simonis  Alfred - Robert  - deputat PSD; Socotar  
Gheorghe-Dinu  - deputat PSD; Solomon Adrian  - deputat PSD; Şotcan Theodora  - deputat PSD; Şova 
Lucian  - deputat PSD; Stan Viorel  - deputat PSD; Stănescu Alexandru  - deputat PSD; Stativă Irinel Ioan  - 
deputat PSD; Ştefan Corneliu  - deputat PSD; Ştefănescu (Peţa) Eliza-Mădălina  - deputat PSD; Steriu 
Valeriu-Andrei  - deputat PSD; Suciu Matei  - deputat PSD; Suciu Vasile-Daniel  - deputat PSD; Ţachianu 
Marian  - deputat PSD; Tănăsescu  Alina-Elena  - deputat PSD; Teiş Alina  - deputat PSD; Tîlvăr Angel  - 
deputat PSD; Todor  Adrian  - deputat PSD; Toma  Ilie  - deputat PSD; Tripa  Florin-Dan  - deputat PSD; 
Tudor  Beatrice  - deputat PSD; Ursu Răzvan-Ion  - deputat PSD; Vasilescu Lia-Olguţa  - deputat PSD; 
Velcea  Nicolae  - deputat PSD; Vîrză  Mihăiţă  - deputat PSD; Vişan  George-Gabriel  - deputat PSD; 
Vrăjitoru Sorinel-Marian  - deputat PSD; Weber Mihai  - deputat PSD; Zamfira  Constantin-Cătălin  - deputat 
PSD

Propunere legislativă privind aplicarea unor scutiri de 
la plata chiriei pentru perioada aferentă stării de 
urgență

Nicolae Şerban  - senator PSD; Stănescu Paul  - senator PSD; Simonis  Alfred - Robert  - deputat PSD

L183/2020

A devenit Legea nr. 
62/20.05.2020 
promulgatã prin decret 
nr. 269/20.05.2020 
publicatã în M.O. 
425/21.05.2020

44

adoptat de Senat 
(31.03.2020)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(29.04.2020)

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic

Coliban Allen  - senator USR; Goţiu Remus Mihai  - senator USR; Stângă George-Cătălin  - senator PNL; 
Alexe Costel  - deputat PNL; Cupă Ion  - deputat Independent; Stănescu Alexandru  - deputat PSD

L268/2020

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

45

adoptat de Senat 
(03.06.2020)

Propunere legislativă pentru modificarea articolului 
19 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.49 din 
25 iunie 2019 privind activităţile de transport 
alternativ cu autoturism şi conducător auto

Romaşcanu Lucian  - senator PSD; Sbîrnea Liliana  - senator PSD; Ciolacu Ion-Marcel  - deputat PSD; 
Dobrică  Ionela Viorela  - deputat PSD; Lazăr  Sorin  - deputat PSD; Păle  Dănuţ  - deputat PSD; Radu  
Nicolaie-Sebastian-Valentin  - deputat PSD

L270/2020

anuntat în plen; 
urmeazã trimiterea la 
promulgare

46

adoptat de Senat 
(27.05.2020)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(30.06.2020)
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Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea "Legii nr.448 din 6 decembrie 2006 
privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap"

Arcan Emilia  - senator PSD; Cârciumaru Florin  - senator PSD; Creţu Gabriela  - senator PSD; Dan 
Carmen Daniela  - senator PSD; Deneş Ioan  - senator PSD; Diaconescu Renică  - senator PSD; Diaconu 
Adrian-Nicolae  - senator PSD; Dima Carmen  - senator PSD; Dogariu Eugen  - senator PSD; Federovici 
Doina-Elena  - senator PSD; Fifor Mihai-Viorel  - senator PSD; Iordache Virginel  - senator PSD; Iriza 
Scarlat  - senator Independent; Lupu Victorel  - senator PSD; Manoliu Dan  - senator PSD; Marin 
Gheorghe  - senator PSD; Matei Constantin-Bogdan  - senator PSD; Mihu Ştefan  - senator PSD; Mirea 
Siminica  - senator Independent; Pănescu Doru-Adrian  - senator PSD; Pop Gheorghe  - senator PSD; Pop 
Liviu-Marian  - senator PSD; Rotaru Ion  - senator PSD; Salan Viorel  - senator PSD; Sbîrnea Liliana  - 
senator PSD; Smarandache Miron-Alexandru  - senator PSD; Stocheci Cristina-Mariana  - senator PSD; 
Trufin Lucian  - senator PSD; Axinte  Vasile  - deputat PSD; Babuş Radu  - deputat PSD; Bejinariu Eugen  - 
deputat PSD; Benkő  Erika  - deputat UDMR; Birchall Ana  - deputat Independent; Bîzgan-Gayral  Oana-
Mioara  - deputat Independent; Boboc  Tudoriţa-Rodica  - deputat PSD; Bran  Ioana  - deputat PSD; Bucura-
Oprescu Simona  - deputat PSD; Budăi  Marius-Constantin  - deputat PSD; Buicu Corneliu-Florin  - deputat 
PSD; Căciulă  Aurel  - deputat PSD; Călin Ion  - deputat PSD; Căruceru  Aida-Cristina  - deputat PSD; Ciofu 
Tamara-Dorina  - deputat PSD; Ciolacu Ion-Marcel  - deputat PSD; Cîtea  Vasile  - deputat PSD; Cobuz  
Maricela  - deputat PSD; Cojocaru Petru-Bogdan  - deputat PSD; Dinu  Cristina-Elena  - deputat PSD; Dîrzu 
Ioan  - deputat PSD; Dumitrache Ileana Cristina  - deputat PSD; Floroiu  Ionel  - deputat PSD; Fulgeanu-
Moagher Laura-Mihaela  - deputat PSD; Furic  Iarco  - deputat UDSCR (minoritãti); Gavrilescu Graţiela 
Leocadia  - deputat Independent; Gavriliţă  Bianca - Miruna  - deputat PSD; Georgescu Laura  - deputat 
PSD; Gilia Claudia  - deputat PSD; Halici  Nicuşor  - deputat PSD; Holban  Georgeta-Carmen  - deputat 
PSD; Ibram Iusein  - deputat UDTR (minoritãti); Intotero Natalia-Elena  - deputat PSD; Ioniţă  Antoneta  - 
deputat PNL; Iordache Florin  - deputat PSD; Itu Cornel  - deputat PSD; Jivan  Luminiţa-Maria  - deputat 
PSD; Longher  Victoria  - deputat UPR (minoritãti); Lupaşcu  Costel  - deputat PSD; Macovei  Silviu Nicu  - 
deputat PSD; Manole  Petre-Florin  - deputat PSD; Matei Călin-Vasile-Andrei  - deputat PSD; Mircea 
Florin  - deputat PSD; Movilă Petru  - deputat PMP; Nasra  Gabriel-Horia  - deputat PSD; Nicolae  Andrei  - 
deputat PSD; Niţă  Nicu  - deputat PSD; Nosa Iuliu  - deputat PSD; Oteşanu  Daniela  - deputat PSD; Păle  
Dănuţ  - deputat PSD; Paraschiv  Rodica  - deputat PSD; Pau  Radu - Adrian  - deputat Independent; Pop  
Andrei  - deputat PSD; Popa  Florin  - deputat PSD; Popescu  Mariana-Venera  - deputat AMR (minoritãti); 
Radu  Nicolaie-Sebastian-Valentin  - deputat PSD; Răduț Violeta  - deputat PSD; Rădulescu  Alexandru  - 
deputat PSD; Rădulescu Cătălin-Marian  - deputat PSD; Roşca Lucreţia  - deputat PSD; Rotaru  Răzvan-
Ilie  - deputat PSD; Şarapatin Elvira  - deputat PSD; Simion  Lucian-Eduard  - deputat PSD; Simonis  
Alfred - Robert  - deputat PSD; Stamatian  Vasile-Florin  - deputat PNL; Stan Viorel  - deputat PSD; Teiş 
Alina  - deputat PSD; Ungureanu  Emanuel-Dumitru  - deputat USR; Ursu Răzvan-Ion  - deputat PSD; 
Vass  Levente  - deputat UDMR; Vrăjitoru Sorinel-Marian  - deputat PSD

L271/2020

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

47

adoptat de Senat 
(03.06.2020)

Propunere legislativă pentru completarea art.435 din 
Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal

Lungu Vasile-Cristian  - senator PMP; Bontea  Vlad  - deputat PSD; Coliu  Doru-Petrişor  - deputat PMP; 
Cristache  Cătălin  - deputat PMP; Cucşa  Marian-Gheorghe  - deputat Independent; Iordache Florin  - 
deputat PSD; Lupaşcu  Costel  - deputat PSD; Moise Costin-Sebastian  - deputat PMP; Sămărtinean 
Cornel-Mircea  - deputat PMP; Simonis  Alfred - Robert  - deputat PSD; Vîrză  Mihăiţă  - deputat PSD

L272/2020

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

48

respins de Senat 
(19.05.2020)
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Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii camerelor de comerţ din România 
nr.335/2007

Baciu Gheorghe  - senator PMP; Bădulescu Dorin-Valeriu  - senator Independent; Covaciu Severica-
Rodica  - senator PMP; Iliescu Cătălin Lucian  - senator PMP; Ionaşcu Gabi  - senator PMP; Lupu Victorel  - 
senator PSD; Bichineţ Corneliu  - deputat PMP; Bozianu  Nicoleta-Cătălina  - deputat PMP; Codreanu  
Constantin  - deputat PMP; Coliu  Doru-Petrişor  - deputat PMP; Cristache  Cătălin  - deputat PMP; Cupă 
Ion  - deputat Independent; Mocanu Adrian  - deputat ALDE; Moise Costin-Sebastian  - deputat PMP; 
Paşcan Emil-Marius  - deputat PMP; Sămărtinean Cornel-Mircea  - deputat PMP; Teacă Alexandru  - 
deputat PMP; Todoran  Adrian-Mihăiţă  - deputat PMP

L273/2020
înscris pe ordinea de 
zi (restituit la comisie, 
pentru raport 
suplimentar) 

49

Propunere legislativă privind trecerea unui imobil din 
domeniul public al statului şi din administrarea 
Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină 
Veterinară CIuj-Napoca pentru Staţiunea de 
Cercetare Horticolă Cluj-Napoca, în domeniul public 
al Judeţului Cluj

Fenechiu Cătălin-Daniel  - senator PNL; Gorghiu Alina-Ştefania  - senator PNL

L203/2020

Trimis la promulgare

50

adoptat de Senat 
(08.04.2020)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(17.06.2020)

Propunere legislativă pentru recunoașterea meritelor 
personalului medical participant la acțiuni medicale 
împotriva Covid - 19

Andronescu Ecaterina  - senator PSD; Avram Nicolae   - senator PSD; Bodog Florian Dorel  - senator PSD; 
Botnariu Emanuel-Gabriel  - senator PSD; Butunoi Ionel-Daniel  - senator PSD; Chisăliţă Ioan-Narcis  - 
senator PSD; Corlăţean Titus  - senator PSD; Craioveanu Elena-Lavinia  - senator PSD; Creţu Gabriela  - 
senator PSD; Dan Carmen Daniela  - senator PSD; Diaconu Adrian-Nicolae  - senator PSD; Dunca Marius-
Alexandru  - senator PSD; Federovici Doina-Elena  - senator PSD; Fifor Mihai-Viorel  - senator PSD; 
Iordache Virginel  - senator PSD; Manoliu Dan  - senator PSD; Marciu Ovidiu-Cristian-Dan   - senator PSD; 
Marin Gheorghe  - senator PSD; Matei Constantin-Bogdan  - senator PSD; Mazilu Liviu-Lucian  - senator 
PSD; Mihu Ştefan  - senator PSD; Mirea Siminica  - senator Independent; Niță Ilie  - senator ALDE; Nicolae 
Şerban  - senator PSD; Oprea Stefan-Radu  - senator PSD; Orţan Ovidiu-Florin  - senator PSD; Pănescu 
Doru-Adrian  - senator PSD; Paţurcă Roxana-Natalia  - senator PSD; Pavel Marian  - senator PSD; Pop 
Gheorghe  - senator PSD; Pop Liviu-Marian  - senator PSD; Preda Radu-Cosmin  - senator PSD; 
Resmeriţă Cornel-Cristian  - senator PSD; Romaşcanu Lucian  - senator PSD; Rotaru Ion  - senator PSD; 
Salan Viorel  - senator PSD; Savin Emanoil  - senator Independent; Sbîrnea Liliana  - senator PSD; Silistru 
Doina  - senator PSD; Soporan Aurel-Horea  - senator PSD; Stănescu Paul  - senator PSD; Stocheci 
Cristina-Mariana  - senator PSD; Trufin Lucian  - senator PSD; Valeca Şerban-Constantin  - senator PSD; 
Zamfir Daniel-Cătălin  - senator Independent

L184/2020

A devenit Legea nr. 
56/15.05.2020 
promulgatã prin decret 
nr. 262/15.05.2020 
publicatã în M.O. 
402/15.05.2020

51

adoptat de Senat 
(08.04.2020)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(23.04.2020)
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Propunere legislativă privind unele măsuri pentru 
protejarea intereselor naționale în activitatea 
economică

Bodog Florian Dorel  - senator PSD; Cârciumaru Florin  - senator PSD; Corlăţean Titus  - senator PSD; 
Creţu Gabriela  - senator PSD; Dan Carmen Daniela  - senator PSD; Iordache Virginel  - senator PSD; Iriza 
Scarlat  - senator Independent; Mihu Ştefan  - senator PSD; Nicolae Şerban  - senator PSD; Oprea Stefan-
Radu  - senator PSD; Pavel Marian  - senator PSD; Preda Radu-Cosmin  - senator PSD; Stocheci Cristina-
Mariana  - senator PSD; Valeca Şerban-Constantin  - senator PSD

L289/2020

Trimis la promulgare

52

adoptat de Senat 
(19.05.2020)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(10.06.2020)

Propunere legislativă pentru acordarea unor facilități 
în domeniul tineret și sport pentru înlăturarea 
efectelor negative ale suspendării activităților pe 
perioada Stării de Urgență

Matei Constantin-Bogdan  - senator PSD; Preda Radu-Cosmin  - senator PSD; Popa  Ştefan-Ovidiu  - 
deputat PSD

L274/2020

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

53

adoptat de Senat 
(27.05.2020)

Propunere legislativă pentru completarea Legii 
camerelor de comerț din România nr.335/2007

Marin Gheorghe  - senator PSD; Oprea Stefan-Radu  - senator PSD

L290/2020

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

54

adoptat de Senat 
(10.06.2020)

Propunere legislativă privind transferul drepturilor de 
pensie ale funcționarilor și agenților Uniunii Europene

Fenechiu Cătălin-Daniel  - senator PNL; Roman  Florin-Claudiu  - deputat PNL

L291/2020

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

55

adoptat de Senat 
(10.06.2020)
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Propunere legislativă pentru digitalizarea 
administraţiei publice prin eliminarea hârtiei din fluxul 
intern şi inter-instituţional, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative

Alexandrescu Vlad-Tudor  - senator USR; Coliban Allen  - senator USR; Dinu Nicoleta-Ramona  - senator 
USR; Dircă George-Edward  - senator USR; Fălcoi Nicu  - senator USR; Ghica Cristian  - senator USR; 
Goţiu Remus Mihai  - senator USR; Mihail Radu-Mihai  - senator USR; Presadă Florina-Raluca  - senator 
USR; Botez  Mihai-Cătălin  - deputat USR; Chichirău  Cosette-Paula  - deputat USR; Cosma (Abu-Amra) 
Lavinia-Corina  - deputat USR; Dehelean  Silviu  - deputat USR; Duruş  Vlad-Emanuel  - deputat USR; Ion  
Stelian-Cristian  - deputat USR; Iurişniţi Cristina-Ionela  - deputat USR; Popescu Nicolae-Daniel  - deputat 
USR; Prisnel  Adrian-Claudiu  - deputat USR; Rădulescu  Dan-Răzvan  - deputat USR; Seidler  Cristian-
Gabriel  - deputat USR; Stanciu-Viziteu  Lucian-Daniel  - deputat USR

L293/2020

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

56

adoptat de Senat 
(23.06.2020)

Propunere legislativă pentru completarea Legii-cadru 
nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice

Avram Nicolae   - senator PSD; Deneş Ioan  - senator PSD; Manoliu Dan  - senator PSD; Marciu Ovidiu-
Cristian-Dan   - senator PSD; Nicolae Şerban  - senator PSD; Oprea Stefan-Radu  - senator PSD; Pănescu 
Doru-Adrian  - senator PSD; Preda Radu-Cosmin  - senator PSD; Resmeriţă Cornel-Cristian  - senator 
PSD; Salan Viorel  - senator PSD; Sbîrnea Liliana  - senator PSD; Silistru Doina  - senator PSD; Trufin 
Lucian  - senator PSD; Apjok  Norbert  - deputat UDMR; Benedek  Zacharie  - deputat UDMR; Benkő  
Erika  - deputat UDMR; Biro  Zsolt-Istvan  - deputat UDMR; Căruceru  Aida-Cristina  - deputat PSD; 
Codreanu  Constantin  - deputat PMP; Csép  Éva-Andrea  - deputat UDMR; Dîrzu Ioan  - deputat PSD; 
Gavriliţă  Bianca - Miruna  - deputat PSD; Georgescu  Nicolae  - deputat PSD; Iordache Florin  - deputat 
PSD; Kelemen Hunor  - deputat UDMR; Lupaşcu  Costel  - deputat PSD; Magyar  Loránd-Bálint  - deputat 
UDMR; Oros Nechita-Adrian  - deputat PNL; Păle  Dănuţ  - deputat PSD; Popa  Ştefan-Ovidiu  - deputat 
PSD; Radu  Nicolaie-Sebastian-Valentin  - deputat PSD; Şerban Ciprian-Constantin  - deputat PSD; Suciu 
Matei  - deputat PSD; Teacă Alexandru  - deputat PMP; Vass  Levente  - deputat UDMR; Velcea  Nicolae  - 
deputat PSD; Zamfira  Constantin-Cătălin  - deputat PSD

L294/2020

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

57

adoptat de Senat 
(10.06.2020)
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Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.160/1998 pentru organizarea şi 
exercitarea profesiunii de medic veterinar

Sbîrnea Liliana  - senator PSD; Apjok  Norbert  - deputat UDMR; Benkő  Erika  - deputat UDMR; Biro  Zsolt-
Istvan  - deputat UDMR; Budăi  Marius-Constantin  - deputat PSD; Căciulă  Aurel  - deputat PSD; Căruceru  
Aida-Cristina  - deputat PSD; Cioabă Petre  - deputat PSD; Ciofu Tamara-Dorina  - deputat PSD; Cîtea  
Vasile  - deputat PSD; Cocoş  Vasile  - deputat PSD; Codreanu  Constantin  - deputat PMP; Csép  Éva-
Andrea  - deputat UDMR; Dobrică  Ionela Viorela  - deputat PSD; Dumitrache Ileana Cristina  - deputat 
PSD; Gavriliţă  Bianca - Miruna  - deputat PSD; Georgescu  Nicolae  - deputat PSD; Gherman Dumitru  - 
deputat PSD; Holban  Georgeta-Carmen  - deputat PSD; Iordache Florin  - deputat PSD; Kelemen Hunor  - 
deputat UDMR; Lupaşcu  Costel  - deputat PSD; Macovei  Silviu Nicu  - deputat PSD; Magyar  Loránd-
Bálint  - deputat UDMR; Movilă Petru  - deputat PMP; Neaţă  Eugen  - deputat PSD; Niţă  Nicu  - deputat 
PSD; Oros Nechita-Adrian  - deputat PNL; Păle  Dănuţ  - deputat PSD; Popa  Ştefan-Ovidiu  - deputat PSD; 
Popescu Nicolae-Daniel  - deputat USR; Radu  Nicolaie-Sebastian-Valentin  - deputat PSD; Roman Ioan 
Sorin  - deputat PSD; Rotaru  Alexandru  - deputat PSD; Rotaru  Răzvan-Ilie  - deputat PSD; Şarapatin 
Elvira  - deputat PSD; Sebestyén  Csaba-István  - deputat UDMR; Şerban Ciprian-Constantin  - deputat 
PSD; Stan Viorel  - deputat PSD; Stănescu Alexandru  - deputat PSD; Stativă Irinel Ioan  - deputat PSD; 
Suciu Matei  - deputat PSD; Teacă Alexandru  - deputat PMP; Terea  Ioan  - deputat PSD; Vass  Levente  - 
deputat UDMR; Velcea  Nicolae  - deputat PSD

L295/2020
înscris pe ordinea de 
zi (restituit la comisie, 
pentru raport 
suplimentar) 

58

Propunere legislativă pentru modificarea art.729 
alin.(4) din Legea nr.134/2010 privind Codul de 
procedură civilă

Alexandrescu Vlad-Tudor  - senator USR; Coliban Allen  - senator USR; Dinică Silvia-Monica  - senator 
USR; Dinu Nicoleta-Ramona  - senator USR; Dircă George-Edward  - senator USR; Fălcoi Nicu  - senator 
USR; Ghica Cristian  - senator USR; Goţiu Remus Mihai  - senator USR; Mihail Radu-Mihai  - senator USR; 
Presadă Florina-Raluca  - senator USR; Botez  Mihai-Cătălin  - deputat USR; Chichirău  Cosette-Paula  - 
deputat USR; Cosma (Abu-Amra) Lavinia-Corina  - deputat USR; Dehelean  Silviu  - deputat USR; Duruş  
Vlad-Emanuel  - deputat USR; Ion  Stelian-Cristian  - deputat USR; Iurişniţi Cristina-Ionela  - deputat USR; 
Popescu Nicolae-Daniel  - deputat USR; Prisnel  Adrian-Claudiu  - deputat USR; Rădulescu  Dan-Răzvan  - 
deputat USR; Seidler  Cristian-Gabriel  - deputat USR; Stanciu-Viziteu  Lucian-Daniel  - deputat USR

L296/2020

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

59

respins de Senat 
(23.06.2020)

Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei 
de urgenţă nr.1/1999 privind regimul stării de asediu 
şi regimul stării de urgenţă

Coliban Allen  - senator USR; Dinică Silvia-Monica  - senator USR; Dinu Nicoleta-Ramona  - senator USR; 
Dircă George-Edward  - senator USR; Fălcoi Nicu  - senator USR; Ghica Cristian  - senator USR; Goţiu 
Remus Mihai  - senator USR; Mihail Radu-Mihai  - senator USR; Presadă Florina-Raluca  - senator USR; 
Botez  Mihai-Cătălin  - deputat USR; Chichirău  Cosette-Paula  - deputat USR; Cosma (Abu-Amra) Lavinia-
Corina  - deputat USR; Dehelean  Silviu  - deputat USR; Duruş  Vlad-Emanuel  - deputat USR; Ion  Stelian-
Cristian  - deputat USR; Iurişniţi Cristina-Ionela  - deputat USR; Popescu Nicolae-Daniel  - deputat USR; 
Prisnel  Adrian-Claudiu  - deputat USR; Rădulescu  Dan-Răzvan  - deputat USR; Seidler  Cristian-Gabriel  - 
deputat USR; Stanciu-Viziteu  Lucian-Daniel  - deputat USR

L297/2020

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

60

adoptat de Senat 
(10.06.2020)
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Propunere legislativă privind prelungirea valabilității 
programelor de transport județean

Butunoi Ionel-Daniel  - senator PSD; Manoliu Dan  - senator PSD; Smarandache Miron-Alexandru  - 
senator PSD; Toma Vasilică  - senator PSD

b145/2020
Retras de către iniţiator

61

Propunere legislativă privind prelungirea mandatelor 
autorităților administrației publice locale

Popescu-Tăriceanu Călin-Constantin-Anton  - senator ALDE; Ciolacu Ion-Marcel  - deputat PSD; Kelemen 
Hunor  - deputat UDMR; Ponta Victor-Viorel  - deputat Independent

L207/2020

în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

62

adoptat de Senat 
(15.04.2020)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(23.04.2020)

Propunere legislativă pentru achiziţia de 
echipamente de protecţie şi aparatură medicală şi de 
construcţie de infrastructură spitalicească

Teodorovici Eugen-Orlando  - senator PSD

L299/2020

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

63

adoptat de Senat 
(03.06.2020)

Propunere legislativă pentru modificarea și 
completarea Legii vânătorii și a protecției fondului 
cinegetic nr.407/2006

Baciu Gheorghe  - senator PMP; Bădulescu Dorin-Valeriu  - senator Independent; Cazan Mircea-Vasile  - 
senator PNL; Covaciu Severica-Rodica  - senator PMP; Iliescu Cătălin Lucian  - senator PMP; Pop 
Gheorghe  - senator PSD; Cherecheş  Viorica  - deputat PNL; Coliu  Doru-Petrişor  - deputat PMP; Cupă 
Ion  - deputat Independent; Mocanu Adrian  - deputat ALDE; Movilă Petru  - deputat PMP; Paşcan Emil-
Marius  - deputat PMP; Todoran  Adrian-Mihăiţă  - deputat PMP

L300/2020

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

64

respins de Senat 
(10.06.2020)
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Propunere legislativă pentru completarea articolului 
9 din Legea apelor nr.107/1996

Pavel Marian  - senator PSD

L222/2020

A devenit Legea nr. 
67/26.05.2020 
promulgatã prin decret 
nr. 275/26.05.2020 
publicatã în M.O. 
443/26.05.2020

65

adoptat de Senat 
(15.04.2020)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(06.05.2020)

Propunere legislativă pentru modificarea art.2 din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.110/2017 
privind Programul de susținere a întreprinderilor mici 
și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA

Matei Constantin-Bogdan  - senator PSD; Pop Liviu-Marian  - senator PSD; Valeca Şerban-Constantin  - 
senator PSD; Cîtea  Vasile  - deputat PSD; Gerea Andrei Dominic  - deputat ALDE

L261/2020

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

66

adoptat de Senat 
(19.05.2020)

Propunere legislativă privind unele măsuri financiare 
în domeniul sanitar în contextul situaţiei 
epidemiologice determinate de răspândirea 
coronavirusului Covid 19

Buicu Corneliu-Florin  - deputat PSD; Ciofu Tamara-Dorina  - deputat PSD; Cobuz  Maricela  - deputat 
PSD; Dinu  Cristina-Elena  - deputat PSD; Dumitrache Ileana Cristina  - deputat PSD; Gavrilescu Graţiela 
Leocadia  - deputat Independent; Gavriliţă  Bianca - Miruna  - deputat PSD; Holban  Georgeta-Carmen  - 
deputat PSD; Lupaşcu  Costel  - deputat PSD; Radu  Nicolaie-Sebastian-Valentin  - deputat PSD; Roşca 
Lucreţia  - deputat PSD

L318/2020

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

67

adoptat de Senat 
(16.06.2020)

Propunere legislativă privind interdicţia cu caracter 
temporar a scoaterii din ţară a unor produse 
provenite din activităţi agricole şi de exploatare 
forestieră din România

Nicolae Şerban  - senator PSD

L226/2020

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

68

adoptat de Senat 
(27.05.2020)

Propunere legislativă pentru modificarea Legii 
educației fizice și sportului nr.69/2000

Matei Constantin-Bogdan  - senator PSD; Preda Radu-Cosmin  - senator PSD

L227/2020

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

69

adoptat de Senat 
(12.05.2020)
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Propunere legislativă privind modificarea și 
completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul 
asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței 
de muncă

Ilea Vasile  - senator Independent; Marin Nicolae  - senator Independent; Ţuţuianu Adrian  - senator 
Independent; Bălănescu  Alexandru  - deputat Independent; Bănicioiu Nicolae  - deputat Independent; 
Dobre Mircea-Titus  - deputat Independent; Durbacă Eugen  - deputat Independent; Havrici  Emanuel-
Iuliu  - deputat Independent; Huncă  Mihaela  - deputat Independent; Marica Petru-Sorin  - deputat 
Independent; Mocioalcă Ion  - deputat Independent; Mohaci Mihai  - deputat Independent; Nechifor Cătălin-
Ioan  - deputat Independent; Niţă Mihai  - deputat Independent; Pau  Radu - Adrian  - deputat Independent; 
Petrea  Gabriel  - deputat Independent; Petric Octavian  - deputat Independent; Podaşcă Gabriela-Maria  - 
deputat Independent; Ponta Victor-Viorel  - deputat Independent; Popa  Mihai Valentin  - deputat 
Independent; Spânu  Ion  - deputat Independent; Stancu  Florinel  - deputat Independent; Văcaru  Alin 
Vasile  - deputat Independent; Vlăducă  Oana-Silvia  - deputat Independent

L331/2020

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

70

adoptat de Senat 
(16.06.2020)

Propunere legislativă pentru acordarea unor drepturi 
urmașilor personalului medical implicat în 
combaterea pandemiei de coronavirus COVID-19

Coliban Allen  - senator USR; Wiener Adrian  - senator USR; Dehelean  Silviu  - deputat USR; Ion  Stelian-
Cristian  - deputat USR; Seidler  Cristian-Gabriel  - deputat USR; Ungureanu  Emanuel-Dumitru  - deputat 
USR

L333/2020

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

71

respins de Senat 
(16.06.2020)

Propunere legislativă privind unele măsuri privind 
buna organizare şi desfăşurare a alegerilor locale 
din anul 2020

Bădulescu Dorin-Valeriu  - senator Independent; Iliescu Cătălin Lucian  - senator PMP; Lungu Vasile-
Cristian  - senator PMP; Bichineţ Corneliu  - deputat PMP; Bozianu  Nicoleta-Cătălina  - deputat PMP; 
Codreanu  Constantin  - deputat PMP; Coliu  Doru-Petrişor  - deputat PMP; Cupă Ion  - deputat 
Independent; Mocanu Adrian  - deputat ALDE; Moise Costin-Sebastian  - deputat PMP; Movilă Petru  - 
deputat PMP; Paşcan Emil-Marius  - deputat PMP; Sămărtinean Cornel-Mircea  - deputat PMP; Teacă 
Alexandru  - deputat PMP; Todoran  Adrian-Mihăiţă  - deputat PMP

L335/2020
în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

72
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Propunere legislativă pentru acordarea unor facilităţi 
în domeniile transportului de mărfuri şi construcţiilor

Antal István-Loránt  - senator UDMR; Császár Károly Zsolt  - senator UDMR; Cseke Attila-Zoltan  - senator 
UDMR; Derzsi Ákos  - senator UDMR; Fejér László-Ödön  - senator UDMR; László Attila  - senator UDMR; 
Novák Csaba-Zoltán  - senator UDMR; Tánczos Barna  - senator UDMR; Turos Lóránd  - senator UDMR; 
Ambrus  Izabella-Agnes  - deputat UDMR; Antal  István-János  - deputat UDMR; Apjok  Norbert  - deputat 
UDMR; Bende  Sándor  - deputat UDMR; Benedek  Zacharie  - deputat UDMR; Benkő  Erika  - deputat 
UDMR; Biro  Zsolt-Istvan  - deputat UDMR; Biró Rozalia-Ibolya  - deputat UDMR; Csép  Éva-Andrea  - 
deputat UDMR; Csoma  Botond  - deputat UDMR; Erdei-Dolóczki István  - deputat UDMR; Farago Petru  - 
deputat UDMR; Kelemen Hunor  - deputat UDMR; Korodi Attila  - deputat UDMR; Kulcsár-Terza  József-
György  - deputat UDMR; Magyar  Loránd-Bálint  - deputat UDMR; Márton Árpád-Francisc  - deputat 
UDMR; Sebestyén  Csaba-István  - deputat UDMR; Seres Dénes  - deputat UDMR; Szabó Ödön  - deputat 
UDMR; Vass  Levente  - deputat UDMR

L337/2020

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

73

adoptat de Senat 
(23.06.2020)

Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.11/2020 privind stocurile 
de urgenţă medicală, precum şi unele măsuri 
aferente instituirii carantinei, publicată în Monitorul 
Oficial nr.102 din 4 februarie 2020

Coliban Allen  - senator USR; Dinică Silvia-Monica  - senator USR; Dinu Nicoleta-Ramona  - senator USR; 
Benga  Tudor - Vlad  - deputat USR; Cosma (Abu-Amra) Lavinia-Corina  - deputat USR; Lupescu  
Dumitru  - deputat USR; Popescu Nicolae-Daniel  - deputat USR

L338/2020

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

74

respins de Senat 
(16.06.2020)

Propunere legislativă privind instituirea unui ajutor de 
stat pentru acordarea de despăgubiri producătorilor 
agricoli afectaţi de fenomene meteorologice 
nefavorabile

Pavel Marian  - senator PSD; Dîrzu Ioan  - deputat PSD; Muşoiu  Ştefan  - deputat PSD; Niţă  Nicu  - 
deputat PSD; Păle  Dănuţ  - deputat PSD; Stănescu Alexandru  - deputat PSD; Vrăjitoru Sorinel-Marian  - 
deputat PSD

L275/2020

Trimis la promulgare

75

adoptat de Senat 
(12.05.2020)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(27.05.2020)

Propunere legislativă pentru completarea Legii 
nr.96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor

Alexandrescu Vlad-Tudor  - senator USR; Dehelean  Silviu  - deputat USR; Seidler  Cristian-Gabriel  - 
deputat USR; Stanciu-Viziteu  Lucian-Daniel  - deputat USR

b176/2020

76
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Propunere legislativă pentru modificarea și 
completarea articolului 1 din Legea nr.52/2011 
privind exercitarea unor activități cu caracter 
ocazional desfășurate de zilieri

Antal István-Loránt  - senator UDMR; Császár Károly Zsolt  - senator UDMR; Cseke Attila-Zoltan  - senator 
UDMR; Derzsi Ákos  - senator UDMR; Fejér László-Ödön  - senator UDMR; László Attila  - senator UDMR; 
Novák Csaba-Zoltán  - senator UDMR; Tánczos Barna  - senator UDMR; Turos Lóránd  - senator UDMR; 
Ambrus  Izabella-Agnes  - deputat UDMR; Antal  István-János  - deputat UDMR; Apjok  Norbert  - deputat 
UDMR; Bende  Sándor  - deputat UDMR; Benedek  Zacharie  - deputat UDMR; Benkő  Erika  - deputat 
UDMR; Biro  Zsolt-Istvan  - deputat UDMR; Biró Rozalia-Ibolya  - deputat UDMR; Csép  Éva-Andrea  - 
deputat UDMR; Csoma  Botond  - deputat UDMR; Erdei-Dolóczki István  - deputat UDMR; Farago Petru  - 
deputat UDMR; Kelemen Hunor  - deputat UDMR; Korodi Attila  - deputat UDMR; Kulcsár-Terza  József-
György  - deputat UDMR; Magyar  Loránd-Bálint  - deputat UDMR; Seres Dénes  - deputat UDMR; Vass  
Levente  - deputat UDMR

L354/2020

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

77

adoptat de Senat 
(30.06.2020)

Propunere legislativă pentru modificarea și 
completarea Legii nr.303/2008 privind aprobarea 
Ordonanței de urgența a Guvernului nr.7/2008 
pentru modificarea și completarea Ordonanței 
Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia, 
precum și pentru modificarea Legii nr.328/2006 
pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.39/2005 
privind cinematografia

Baciu Gheorghe  - senator PMP

L355/2020
cu raport finalizat

78

Propunere legislativă privind planul special de 
gestiune a resurselor umane

Ghica Cristian  - senator USR; Chichirău  Cosette-Paula  - deputat USR; Dehelean  Silviu  - deputat USR; 
Iurişniţi Cristina-Ionela  - deputat USR; Năsui  Claudiu-Iulius-Gavril  - deputat USR; Prună  Cristina-
Mădălina  - deputat USR; Rodeanu  Bogdan-Ionel  - deputat USR; Seidler  Cristian-Gabriel  - deputat USR

L356/2020
cu raport finalizat

79
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Propunere legislativă privind sprijinul pentru un trai 
decent în contextul pandemiei provocate de 
coronavirusul SARS-CoV-2

Ilea Vasile  - senator Independent; Marin Nicolae  - senator Independent; Ţuţuianu Adrian  - senator 
Independent; Bălănescu  Alexandru  - deputat Independent; Bănicioiu Nicolae  - deputat Independent; 
Dobre Mircea-Titus  - deputat Independent; Durbacă Eugen  - deputat Independent; Huncă  Mihaela  - 
deputat Independent; Marica Petru-Sorin  - deputat Independent; Mocioalcă Ion  - deputat Independent; 
Mohaci Mihai  - deputat Independent; Nechifor Cătălin-Ioan  - deputat Independent; Pau  Radu - Adrian  - 
deputat Independent; Petrea  Gabriel  - deputat Independent; Petric Octavian  - deputat Independent; 
Podaşcă Gabriela-Maria  - deputat Independent; Ponta Victor-Viorel  - deputat Independent; Popa  Mihai 
Valentin  - deputat Independent; Spânu  Ion  - deputat Independent; Stancu  Florinel  - deputat 
Independent; Văcaru  Alin Vasile  - deputat Independent; Vlăducă  Oana-Silvia  - deputat Independent

L277/2020

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

80

respins de Senat 
(03.06.2020)

Propunere legislativă pentru modificarea alin.1 al 
art.286 din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011

Andronescu Ecaterina  - senator PSD; Avram Nicolae   - senator PSD; Bădălău Niculae  - senator PSD; 
Bodog Florian Dorel  - senator PSD; Breaz Valer-Daniel  - senator PSD; Craioveanu Elena-Lavinia  - 
senator PSD; Dima Carmen  - senator PSD; Federovici Doina-Elena  - senator PSD; Iordache Virginel  - 
senator PSD; Iriza Scarlat  - senator Independent; Lupu Victorel  - senator PSD; Marciu Ovidiu-Cristian-
Dan   - senator PSD; Matei Constantin-Bogdan  - senator PSD; Oprea Stefan-Radu  - senator PSD; 
Pănescu Doru-Adrian  - senator PSD; Pop Gheorghe  - senator PSD; Pop Liviu-Marian  - senator PSD; 
Preda Radu-Cosmin  - senator PSD; Sbîrnea Liliana  - senator PSD; Soporan Aurel-Horea  - senator PSD; 
Stan Ioan  - senator PSD; Stocheci Cristina-Mariana  - senator PSD; Talpoş Ioan-Iustin  - senator 
Independent; Toma Vasilică  - senator PSD; Trufin Lucian  - senator PSD; Valeca Şerban-Constantin  - 
senator PSD

L238/2020

A devenit Legea nr. 
80/12.06.2020 
promulgatã prin decret 
nr. 295/12.06.2020 
publicatã în M.O. 
510/15.06.2020

81

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(23.04.2020)

adoptat de Senat 
(19.05.2020)
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea art.131 şi art.287 din Legea Educaţiei 
Naţionale nr.1/2011

Dinică Silvia-Monica  - senator USR; Dinu Nicoleta-Ramona  - senator USR; Ghica Cristian  - senator USR; 
Goţiu Remus Mihai  - senator USR; Marussi George-Nicolae  - senator USR; Mihail Radu-Mihai  - senator 
USR; Presadă Florina-Raluca  - senator USR; Arsu Alin-Ionuț  - deputat USR; Barna  Ilie Dan  - deputat 
USR; Benga  Tudor - Vlad  - deputat USR; Bîzgan-Gayral  Oana-Mioara  - deputat Independent; Botez  
Mihai-Cătălin  - deputat USR; Bulai  Iulian  - deputat USR; Ion  Stelian-Cristian  - deputat USR; Iurişniţi 
Cristina-Ionela  - deputat USR; Lupescu  Dumitru  - deputat USR; Năsui  Claudiu-Iulius-Gavril  - deputat 
USR; Pop  Rareş-Tudor  - deputat USR; Popescu Nicolae-Daniel  - deputat USR; Prună  Cristina-
Mădălina  - deputat USR; Seidler  Cristian-Gabriel  - deputat USR

L239/2020

Respins de Camera 
decizională

82

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(23.04.2020)

respins de Senat 
(19.05.2020)

Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei 
de Urgenţă 93/2012, privind înfiinţarea, organizarea 
şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere 
Financiară

Bulacu Romulus  - senator PNL; Cazan Mircea-Vasile  - senator PNL; Cazanciuc Robert-Marius  - senator 
PSD; Cristina Ioan  - senator PNL; Oprea Mario-Ovidiu  - senator PNL; Pereş Alexandru  - senator PNL; 
Popa Cornel  - senator PNL; Şoptică Costel  - senator PNL; Ţapu Nazare Eugen  - senator PNL; Toma 
Cătălin Dumitru   - senator PNL; Andronache Gabriel  - deputat PNL; Balan Ioan  - deputat PNL; Bica  
Dănuţ  - deputat PNL; Bodea  Marius  - deputat PNL; Boroianu  Aurel-Robert  - deputat PNL; Buican 
Cristian  - deputat PNL; Bumb  Sorin-Ioan  - deputat PNL; Cherecheş Florica  - deputat PNL; Cupşa Ioan  - 
deputat PNL; Fădor  Angelica  - deputat PNL; Gheorghe Andrei Daniel  - deputat PNL; Giugea  Nicolae  - 
deputat PNL; Gudu Vasile  - deputat PNL; Heiuş  Lucian-Ovidiu  - deputat PNL; Huţucă  Bogdan-Iulian  - 
deputat PNL; Ioniţă  Antoneta  - deputat PNL; Leoreanu  Laurenţiu-Dan  - deputat PNL; Nicoară Romeo-
Florin  - deputat PNL; Popescu  Virgil-Daniel  - deputat PNL; Răcuci  Claudiu-Vasile  - deputat PNL; 
Roman  Florin-Claudiu  - deputat PNL; Sighiartău  Robert-Ionatan  - deputat PNL; Şişcu George  - deputat 
PNL; Sitterli  Ovidiu-Ioan  - deputat Independent; Şovăială Constantin  - deputat PNL; Ştefan Ion  - deputat 
PNL; Trăilă Cristina  - deputat PNL

L241/2020

Respins de Camera 
decizională

83

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(23.04.2020)

respins de Senat 
(19.05.2020)
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

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

Marussi George-Nicolae  - senator USR; Andronache Gabriel  - deputat PNL; Barna  Ilie Dan  - deputat 
USR; Codreanu  Constantin  - deputat PMP; Cosma (Abu-Amra) Lavinia-Corina  - deputat USR; Dehelean  
Silviu  - deputat USR; Georgescu  Nicolae  - deputat PSD; Iurişniţi Cristina-Ionela  - deputat USR; Movilă 
Petru  - deputat PMP; Prună  Cristina-Mădălina  - deputat USR; Rădulescu  Dan-Răzvan  - deputat USR; 
Simionca  Ionuţ  - deputat PMP; Teacă Alexandru  - deputat PMP; Turcescu  Robert-Nicolae  - deputat 
PMP; Zainea  Cornel  - deputat USR

L244/2020

cu raport finalizat

84

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(25.04.2020)

Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ

L246/2020

în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

85

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(25.04.2020)

Propunere legislativă pentru modificarea art.207 şi 
213 din Legea educaţiei naţionale 1/2011

Alexandrescu Vlad-Tudor  - senator USR; Iurişniţi Cristina-Ionela  - deputat USR

L252/2020

cu raport finalizat

86

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(23.04.2020)

Propunere legislativă privind modificarea şi 
completarea Legii nr.51/1995 pentru organizarea şi 
exercitarea profesiei de avocat

Caracota Iancu  - senator PNL; Cazanciuc Robert-Marius  - senator PSD; Dircă George-Edward  - senator 
USR; Fenechiu Cătălin-Daniel  - senator PNL; Gorghiu Alina-Ştefania  - senator PNL; Oprea Mario-Ovidiu  - 
senator PNL; Preda Radu-Cosmin  - senator PSD

L278/2020

Trimis la promulgare

87

adoptat de Senat 
(12.05.2020)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(10.06.2020)
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru modificarea și 
completarea Legii nr.218/2002 privind organizarea și 
funcționarea Poliției Române

Bădălău Niculae  - senator PSD; Stănescu Paul  - senator PSD; Iordache Florin  - deputat PSD; Simonis  
Alfred - Robert  - deputat PSD

b211/2020
Retras de către iniţiator

88

Propunere legislativă pentru modificarea și 
completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul 
polițistului

Bădălău Niculae  - senator PSD; Stănescu Paul  - senator PSD; Iordache Florin  - deputat PSD; Simonis  
Alfred - Robert  - deputat PSD

b212/2020
Retras de către iniţiator

89

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.9/1991 privind înfiinţarea 
Institutului Român pentru Drepturile Omului

Baciu Gheorghe  - senator PMP; Bădulescu Dorin-Valeriu  - senator Independent; Botnariu Emanuel-
Gabriel  - senator PSD; Chisăliţă Ioan-Narcis  - senator PSD; Cristina Ioan  - senator PNL; Dan Carmen 
Daniela  - senator PSD; Derzsi Ákos  - senator UDMR; Dinu Nicoleta-Ramona  - senator USR; Matei 
Constantin-Bogdan  - senator PSD; Oprea Stefan-Radu  - senator PSD; Stănescu Paul  - senator PSD; 
Ţapu Nazare Eugen  - senator PNL; Wiener Adrian  - senator USR; Vasile  Daniel  - deputat Pro-Europa 
(minoritãti)

L266/2020

urmeazã anuntarea în 
plen, pt. exercitarea 
dreptului de sesizare 
asupra 
constitutionalitãtii Legii90

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(30.04.2020)

adoptat de Senat 
(30.06.2020)

Propunere legislativă pentru modificarea alineatului 
(13) al articolului 109 din Legea nr.80/1995 privind 
statutul cadrelor militare

Pauliuc Nicoleta  - senator PNL; Cozmanciuc Corneliu-Mugurel  - deputat PNL; Dobre Victor Paul  - deputat 
PNL

L267/2020

cu raport finalizat

91

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(29.04.2020)
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru acordarea stimulentului 
de risc persoanelor care lucrează în servicii de 
îngrijire pentru vârstnici

Alexandrescu Vlad-Tudor  - senator USR; Dinică Silvia-Monica  - senator USR; Dinu Nicoleta-Ramona  - 
senator USR; Goţiu Remus Mihai  - senator USR; Mihail Radu-Mihai  - senator USR; Presadă Florina-
Raluca  - senator USR; Barna  Ilie Dan  - deputat USR; Botez  Mihai-Cătălin  - deputat USR; Chichirău  
Cosette-Paula  - deputat USR; Dehelean  Silviu  - deputat USR; Ion  Stelian-Cristian  - deputat USR; 
Iurişniţi Cristina-Ionela  - deputat USR; Pop  Rareş-Tudor  - deputat USR; Popescu Nicolae-Daniel  - 
deputat USR; Prună  Cristina-Mădălina  - deputat USR; Rodeanu  Bogdan-Ionel  - deputat USR; Stanciu-
Viziteu  Lucian-Daniel  - deputat USR; Ungureanu  Emanuel-Dumitru  - deputat USR; Zainea  Cornel  - 
deputat USR

L365/2020
cu raport finalizat

92

Propunere legislativă privind acordarea unei alocaţii 
de sprijin în vederea achitării chiriei în cazul 
persoanelor şi familiilor cu risc de vulnerabilitate 
socială ridicat

Alexandrescu Vlad-Tudor  - senator USR; Dinu Nicoleta-Ramona  - senator USR; Arsu Alin-Ionuț  - deputat 
USR; Iurişniţi Cristina-Ionela  - deputat USR; Rădulescu  Dan-Răzvan  - deputat USR

L366/2020
cu raport finalizat

93

Propunere legislativă privind completarea Legii 
Cadru nr.69/2000

Bodog Florian Dorel  - senator PSD; Iriza Scarlat  - senator Independent; Matei Constantin-Bogdan  - 
senator PSD; Nicolae Şerban  - senator PSD; Preda Radu-Cosmin  - senator PSD

L373/2020

urmeazã trimiterea la 
Camera Deputatilor, 
pentru dezbatere

94

adoptat de Senat 
(30.06.2020)

Propunere legislativă privind instituirea zilei de 4 mai 
ca Ziua națională a medierii și mediatorilor

Bădulescu Dorin-Valeriu  - senator Independent

L374/2020
în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

95

Propunere legislativă pentru modificarea și 
completarea Legii nr.292/2011 privind legea 
asistenței sociale

Alexandrescu Vlad-Tudor  - senator USR; Dinică Silvia-Monica  - senator USR; Dinu Nicoleta-Ramona  - 
senator USR; Fălcoi Nicu  - senator USR; Cosma (Abu-Amra) Lavinia-Corina  - deputat USR; Duruş  Vlad-
Emanuel  - deputat USR; Iurişniţi Cristina-Ionela  - deputat USR; Stanciu-Viziteu  Lucian-Daniel  - deputat 
USR; Ungureanu  Emanuel-Dumitru  - deputat USR; Zainea  Cornel  - deputat USR

L376/2020
cu raport finalizat

96
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.346/2006 privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale şi pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.223/2015 privind 
pensiile militare de stat

Brăiloiu Tit-Liviu  - senator PSD

L288/2020

cu raport finalizat

97

respins de Camera 
Deputatilor 
(06.05.2020)

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ

Nicolae Şerban  - senator PSD

L285/2020

în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

98

respins de Camera 
Deputatilor 
(06.05.2020)

Propunere legislativă pentru modificarea și 
completarea Legii nr.62 din 15 aprilie 2019 privind 
activitatea consulară

Mihail Radu-Mihai  - senator USR

L382/2020
cu raport finalizat

99

Propunere legislativă privind instituirea unor măsuri 
de limitare a efectelor negative generate de situațiile 
de pandemie

Ilea Vasile  - senator Independent; Marin Nicolae  - senator Independent; Ţuţuianu Adrian  - senator 
Independent; Bălănescu  Alexandru  - deputat Independent; Bănicioiu Nicolae  - deputat Independent; 
Dobre Mircea-Titus  - deputat Independent; Durbacă Eugen  - deputat Independent; Huncă  Mihaela  - 
deputat Independent; Marica Petru-Sorin  - deputat Independent; Mocioalcă Ion  - deputat Independent; 
Mohaci Mihai  - deputat Independent; Nechifor Cătălin-Ioan  - deputat Independent; Pau  Radu - Adrian  - 
deputat Independent; Petric Octavian  - deputat Independent; Podaşcă Gabriela-Maria  - deputat 
Independent; Ponta Victor-Viorel  - deputat Independent; Popa  Mihai Valentin  - deputat Independent; 
Spânu  Ion  - deputat Independent; Stancu  Florinel  - deputat Independent; Văcaru  Alin Vasile  - deputat 
Independent; Vlăducă  Oana-Silvia  - deputat Independent

L387/2020
în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

100
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă privind măsuri economice și 
fiscal-bugetare

Ilea Vasile  - senator Independent; Marin Nicolae  - senator Independent; Ţuţuianu Adrian  - senator 
Independent; Bălănescu  Alexandru  - deputat Independent; Bănicioiu Nicolae  - deputat Independent; 
Dobre Mircea-Titus  - deputat Independent; Durbacă Eugen  - deputat Independent; Huncă  Mihaela  - 
deputat Independent; Marica Petru-Sorin  - deputat Independent; Mocioalcă Ion  - deputat Independent; 
Mohaci Mihai  - deputat Independent; Nechifor Cătălin-Ioan  - deputat Independent; Pau  Radu - Adrian  - 
deputat Independent; Petric Octavian  - deputat Independent; Podaşcă Gabriela-Maria  - deputat 
Independent; Ponta Victor-Viorel  - deputat Independent; Popa  Mihai Valentin  - deputat Independent; 
Spânu  Ion  - deputat Independent; Stancu  Florinel  - deputat Independent; Văcaru  Alin Vasile  - deputat 
Independent; Vlăducă  Oana-Silvia  - deputat Independent

L388/2020
în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

101

Propunere legislativă pentru stabilirea unor măsuri în 
domeniul protecției sociale

Ilea Vasile  - senator Independent; Marin Nicolae  - senator Independent; Ţuţuianu Adrian  - senator 
Independent; Bălănescu  Alexandru  - deputat Independent; Bănicioiu Nicolae  - deputat Independent; 
Dobre Mircea-Titus  - deputat Independent; Durbacă Eugen  - deputat Independent; Huncă  Mihaela  - 
deputat Independent; Marica Petru-Sorin  - deputat Independent; Mocioalcă Ion  - deputat Independent; 
Mohaci Mihai  - deputat Independent; Nechifor Cătălin-Ioan  - deputat Independent; Pau  Radu - Adrian  - 
deputat Independent; Petric Octavian  - deputat Independent; Podaşcă Gabriela-Maria  - deputat 
Independent; Ponta Victor-Viorel  - deputat Independent; Popa  Mihai Valentin  - deputat Independent; 
Spânu  Ion  - deputat Independent; Stancu  Florinel  - deputat Independent; Văcaru  Alin Vasile  - deputat 
Independent; Vlăducă  Oana-Silvia  - deputat Independent

L389/2020
în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

102

Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.11/2020 privind stocurile 
de urgenţă medicală, precum şi unele măsuri 
aferente instituirii carantinei, publicată în Monitorul 
Oficial nr.102 din 4 februarie 2020

Alexandrescu Vlad-Tudor  - senator USR; Benga  Tudor - Vlad  - deputat USR; Bulai  Iulian  - deputat USR; 
Chichirău  Cosette-Paula  - deputat USR; Cosma (Abu-Amra) Lavinia-Corina  - deputat USR; Dehelean  
Silviu  - deputat USR; Duruş  Vlad-Emanuel  - deputat USR; Iurişniţi Cristina-Ionela  - deputat USR; Prisnel  
Adrian-Claudiu  - deputat USR; Stanciu-Viziteu  Lucian-Daniel  - deputat USR; Zainea  Cornel  - deputat 
USR

L391/2020
în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

103
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă privind înfiinţarea Programului 
"Inovare şi Producţie pentru Criza Coronavirus"

Alexandrescu Vlad-Tudor  - senator USR; Dinică Silvia-Monica  - senator USR; Dinu Nicoleta-Ramona  - 
senator USR; Dircă George-Edward  - senator USR; Goţiu Remus Mihai  - senator USR; Presadă Florina-
Raluca  - senator USR; Wiener Adrian  - senator USR; Arsu Alin-Ionuț  - deputat USR; Benga  Tudor - 
Vlad  - deputat USR; Botez  Mihai-Cătălin  - deputat USR; Chichirău  Cosette-Paula  - deputat USR; Cosma 
(Abu-Amra) Lavinia-Corina  - deputat USR; Dehelean  Silviu  - deputat USR; Duruş  Vlad-Emanuel  - 
deputat USR; Firczak  Iulius Marian  - deputat UCRR (minoritãti); Prisnel  Adrian-Claudiu  - deputat USR; 
Rădulescu  Dan-Răzvan  - deputat USR; Seidler  Cristian-Gabriel  - deputat USR; Stanciu-Viziteu  Lucian-
Daniel  - deputat USR; Ungureanu  Emanuel-Dumitru  - deputat USR; Zainea  Cornel  - deputat USR

L395/2020
în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

104

Propunere legislativă pentru organizarea şi 
funcţionarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor 
de Mediu, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative

Alexandrescu Vlad-Tudor  - senator USR; Badea Viorel-Riceard  - senator PNL; Bulacu Romulus  - senator 
PNL; Cadariu Constantin-Daniel  - senator PNL; Caracota Iancu  - senator PNL; Cazan Mircea-Vasile  - 
senator PNL; Chirteş Ioan-Cristian  - senator PNL; Coliban Allen  - senator USR; Covaciu Severica-
Rodica  - senator PMP; Cristina Ioan  - senator PNL; Dinică Silvia-Monica  - senator USR; Dinu Nicoleta-
Ramona  - senator USR; Dircă George-Edward  - senator USR; Fălcoi Nicu  - senator USR; Fenechiu 
Cătălin-Daniel  - senator PNL; Ghica Cristian  - senator USR; Gioancă Eugen  - senator Independent; 
Gorghiu Alina-Ştefania  - senator PNL; Goţiu Remus Mihai  - senator USR; Hadârcă Ion  - senator ALDE; 
Iliescu Cătălin Lucian  - senator PMP; Ionaşcu Gabi  - senator PMP; Lungu Dan  - senator USR; Marussi 
George-Nicolae  - senator USR; Mihail Radu-Mihai  - senator USR; Niță Ilie  - senator ALDE; Oprea Mario-
Ovidiu  - senator PNL; Popa Ion  - senator Independent; Presadă Florina-Raluca  - senator USR; Simionca 
Ioan  - senator ALDE; Stângă George-Cătălin  - senator PNL; Ţapu Nazare Eugen  - senator PNL; Toma 
Cătălin Dumitru   - senator PNL; Ţuţuianu Adrian  - senator Independent; Wiener Adrian  - senator USR; 
Arsu Alin-Ionuț  - deputat USR; Bîzgan-Gayral  Oana-Mioara  - deputat Independent; Dan  Nicuşor Daniel  - 
deputat USR; Dehelean  Silviu  - deputat USR; Ion  Stelian-Cristian  - deputat USR; Popescu Nicolae-
Daniel  - deputat USR; Zainea  Cornel  - deputat USR

L313/2020

Trimis la promulgare

105

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(13.05.2020)

adoptat de Senat 
(16.06.2020)

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

Alexandrescu Vlad-Tudor  - senator USR; Dinică Silvia-Monica  - senator USR; Lungu Dan  - senator USR; 
Marussi George-Nicolae  - senator USR; Wiener Adrian  - senator USR

L311/2020

Respins de ambele 
Camere

106

respins de Camera 
Deputatilor 
(13.05.2020)

respins de Senat 
(30.06.2020)
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă privind alinierea la standardele 
europene a procesului de prevenire şi combatere a 
poleiului şi înzăpezirii pe drumurile şi căile publice 
din România

Lungu Vasile-Cristian  - senator PMP

L400/2020
în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

107

Propunere legislativă privind unele măsuri 
administrative și fiscale

Cseke Attila-Zoltan  - senator UDMR; Popescu-Tăriceanu Călin-Constantin-Anton  - senator ALDE; Ponta 
Victor-Viorel  - deputat Independent

L358/2020

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

108

adoptat de Senat 
(16.06.2020)

Propunere legislativă privind obligația autorităților și 
a instituțiilor publice de a furniza informațiile pe care 
le dețin în legătură cu persoana fizică care le solicită

Dinică Silvia-Monica  - senator USR; Fălcoi Nicu  - senator USR; Barna  Ilie Dan  - deputat USR; Duruş  
Vlad-Emanuel  - deputat USR; Prună  Cristina-Mădălina  - deputat USR; Rodeanu  Bogdan-Ionel  - deputat 
USR; Stanciu-Viziteu  Lucian-Daniel  - deputat USR

L401/2020
în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

109

Propunere legislativă pentru completarea Legii 
educației naționale nr.1/2011

Andronescu Ecaterina  - senator PSD

L326/2020

cu raport finalizat

110

respins de Camera 
Deputatilor 
(20.05.2020)

Propunere legislativă privind modificarea Legii 
nr.230/2008 privind înfiinţarea şi funcţionarea 
Academiei de Ştiinţe Tehnice din România şi a Legii 
nr.264/2004 privind organizarea şi funcţionarea 
Academiei de Ştiinţe Medicale

Goţiu Remus Mihai  - senator USR; Mihail Radu-Mihai  - senator USR; Wiener Adrian  - senator USR; Bulai  
Iulian  - deputat USR; Iurişniţi Cristina-Ionela  - deputat USR; Pop  Rareş-Tudor  - deputat USR; Prisnel  
Adrian-Claudiu  - deputat USR; Prună  Cristina-Mădălina  - deputat USR; Stanciu-Viziteu  Lucian-Daniel  - 
deputat USR; Ungureanu  Emanuel-Dumitru  - deputat USR; Vlad  Sergiu Cosmin  - deputat USR; Zainea  
Cornel  - deputat USR

L402/2020
în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

111
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă privind prevenirea, 
diagnosticarea şi tratamentul infecţiilor asociate 
asistenţei medicale din unităţile medicale şi din 
centrele rezidenţiale din România

Alexandrescu Vlad-Tudor  - senator USR; Coliban Allen  - senator USR; Dinică Silvia-Monica  - senator 
USR; Dinu Nicoleta-Ramona  - senator USR; Dircă George-Edward  - senator USR; Fălcoi Nicu  - senator 
USR; Goţiu Remus Mihai  - senator USR; Lungu Dan  - senator USR; Marussi George-Nicolae  - senator 
USR; Mihail Radu-Mihai  - senator USR; Presadă Florina-Raluca  - senator USR; Wiener Adrian  - senator 
USR; Barna  Ilie Dan  - deputat USR; Bulai  Iulian  - deputat USR; Duruş  Vlad-Emanuel  - deputat USR; 
Iurişniţi Cristina-Ionela  - deputat USR; Pop  Rareş-Tudor  - deputat USR; Seidler  Cristian-Gabriel  - 
deputat USR; Stanciu-Viziteu  Lucian-Daniel  - deputat USR; Ungureanu  Emanuel-Dumitru  - deputat USR; 
Zainea  Cornel  - deputat USR

L403/2020
în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

112

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea articolului 1 din Legea nr.102/2015 
privind instituirea Zilei Naţionale a Costumului 
Tradiţional din România

Arcan Emilia  - senator PSD; Avram Nicolae   - senator PSD; Botnariu Emanuel-Gabriel  - senator PSD; 
Breaz Valer-Daniel  - senator PSD; Butunoi Ionel-Daniel  - senator PSD; Dan Carmen Daniela  - senator 
PSD; Leş Gabriel-Beniamin  - senator PSD; Manoliu Dan  - senator PSD; Marciu Ovidiu-Cristian-Dan   - 
senator PSD; Mazilu Liviu-Lucian  - senator PSD; Mihu Ştefan  - senator PSD; Mirea Siminica  - senator 
Independent; Nicolae Şerban  - senator PSD; Oprea Stefan-Radu  - senator PSD; Paţurcă Roxana-
Natalia  - senator PSD; Pop Liviu-Marian  - senator PSD; Rotaru Ion  - senator PSD; Sibinescu Ionuţ  - 
senator ALDE; Smarandache Miron-Alexandru  - senator PSD; Stocheci Cristina-Mariana  - senator PSD; 
Valeca Şerban-Constantin  - senator PSD

L406/2020
în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

113

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

Craioveanu Elena-Lavinia  - senator PSD; Bîzgan-Gayral  Oana-Mioara  - deputat Independent; Gavrilă  
Camelia  - deputat PSD; Iurişniţi Cristina-Ionela  - deputat USR; Mînzatu  Roxana  - deputat PSD; Nicolae  
Andrei  - deputat PSD; Pop  Andrei  - deputat PSD

L327/2020

Trimis la promulgare

114

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(20.05.2020)

adoptat de Senat 
(23.06.2020)

Propunere legislativă pentru modificarea art.5 din 
Legea nr.35/2007 privind creșterea siguranței în 
unitățile de învățământ

Iliescu Cătălin Lucian  - senator PMP

b288/2020
trimis spre avizare

115
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru modificarea și 
completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul 
polițistului

Bădălău Niculae  - senator PSD; Iordache Florin  - deputat PSD

b285/2020
trimis spre avizare

116

Propunere legislativă pentru modificarea și 
completarea Legii nr.218/2002 privind organizarea și 
funcționarea Poliției Române

Bădălău Niculae  - senator PSD; Iordache Florin  - deputat PSD

b286/2020
trimis spre avizare

117

Propunere legislativă pentru modificarea și 
completarea Legii energiei electrice și a gazelor 
naturale nr.123/2012

Cârciumaru Florin  - senator PSD; Iriza Scarlat  - senator Independent; Marin Gheorghe  - senator PSD; 
Bejinariu Eugen  - deputat PSD; Weber Mihai  - deputat PSD

b287/2020
trimis spre avizare

118

Propunere legislativă pentru modificarea și 
completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal și 
a Legii nr.491/2003 privind plantele medicinale și 
aromatice, precum și produsele stupului

Cseke Attila-Zoltan  - senator UDMR; László Attila  - senator UDMR; Tánczos Barna  - senator UDMR; 
Ambrus  Izabella-Agnes  - deputat UDMR; Apjok  Norbert  - deputat UDMR; Bende  Sándor  - deputat 
UDMR; Benedek  Zacharie  - deputat UDMR; Benkő  Erika  - deputat UDMR; Csép  Éva-Andrea  - deputat 
UDMR; Csoma  Botond  - deputat UDMR; Erdei-Dolóczki István  - deputat UDMR; Farago Petru  - deputat 
UDMR; Korodi Attila  - deputat UDMR; Kulcsár-Terza  József-György  - deputat UDMR; Magyar  Loránd-
Bálint  - deputat UDMR; Szabó Ödön  - deputat UDMR; Vass  Levente  - deputat UDMR

b293/2020
trimis spre avizare

119
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru modificarea Legii 
nr.286/2009 privind Codul penal precum și pentru 
modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind 
Codul de procedură penală

Alexandrescu Vlad-Tudor  - senator USR; Coliban Allen  - senator USR; Dinică Silvia-Monica  - senator 
USR; Dinu Nicoleta-Ramona  - senator USR; Dircă George-Edward  - senator USR; Fălcoi Nicu  - senator 
USR; Ghica Cristian  - senator USR; Goţiu Remus Mihai  - senator USR; Lungu Dan  - senator USR; 
Marussi George-Nicolae  - senator USR; Mihail Radu-Mihai  - senator USR; Presadă Florina-Raluca  - 
senator USR; Wiener Adrian  - senator USR; Arsu Alin-Ionuț  - deputat USR; Barna  Ilie Dan  - deputat 
USR; Benga  Tudor - Vlad  - deputat USR; Botez  Mihai-Cătălin  - deputat USR; Bulai  Iulian  - deputat 
USR; Chichirău  Cosette-Paula  - deputat USR; Cosma (Abu-Amra) Lavinia-Corina  - deputat USR; Dan  
Nicuşor Daniel  - deputat USR; Dehelean  Silviu  - deputat USR; Drulă  Cătălin  - deputat USR; Duruş  Vlad-
Emanuel  - deputat USR; Ion  Stelian-Cristian  - deputat USR; Iurişniţi Cristina-Ionela  - deputat USR; 
Lupescu  Dumitru  - deputat USR; Moşteanu  Liviu-Ionuţ  - deputat USR; Năsui  Claudiu-Iulius-Gavril  - 
deputat USR; Pop  Rareş-Tudor  - deputat USR; Popescu Nicolae-Daniel  - deputat USR; Prisnel  Adrian-
Claudiu  - deputat USR; Prună  Cristina-Mădălina  - deputat USR; Rădulescu  Dan-Răzvan  - deputat USR; 
Rodeanu  Bogdan-Ionel  - deputat USR; Seidler  Cristian-Gabriel  - deputat USR; Stanciu-Viziteu  Lucian-
Daniel  - deputat USR; Ungureanu  Emanuel-Dumitru  - deputat USR; Vlad  Sergiu Cosmin  - deputat USR; 
Zainea  Cornel  - deputat USR

b295/2020
trimis spre avizare

120

Propunere legislativă pentru modificarea art.93 
indice 1 din Legea educației naționale nr.1/2011

Pop Liviu-Marian  - senator PSD

L352/2020

în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

121

respins de Camera 
Deputatilor 
(27.05.2020)

Propunere legislativă pentru completarea Legii 
nr.304/2004 privind organizarea judiciară

Cazanciuc Robert-Marius  - senator PSD

L362/2020

Trimis la promulgare

122

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(03.06.2020)

adoptat de Senat 
(10.06.2020)
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Propunere legislativă pentru modificarea și 
completarea Legii educației naționale nr.1/2011

Andronescu Ecaterina  - senator PSD; Avram Nicolae   - senator PSD; Bodog Florian Dorel  - senator PSD; 
Cârciumaru Florin  - senator PSD; Chisăliţă Ioan-Narcis  - senator PSD; Dan Carmen Daniela  - senator 
PSD; Deneş Ioan  - senator PSD; Diaconu Adrian-Nicolae  - senator PSD; Dima Carmen  - senator PSD; 
Dogariu Eugen  - senator PSD; Dunca Marius-Alexandru  - senator PSD; Ganea Ion  - senator 
Independent; Iordache Virginel  - senator PSD; Leş Gabriel-Beniamin  - senator PSD; Manoliu Dan  - 
senator PSD; Marciu Ovidiu-Cristian-Dan   - senator PSD; Matei Constantin-Bogdan  - senator PSD; Mazilu 
Liviu-Lucian  - senator PSD; Meleşcanu Teodor-Viorel  - senator ALDE; Mihu Ştefan  - senator PSD; Mirea 
Siminica  - senator Independent; Nicolae Şerban  - senator PSD; Oprea Stefan-Radu  - senator PSD; Orţan 
Ovidiu-Florin  - senator PSD; Pop Gheorghe  - senator PSD; Pop Liviu-Marian  - senator PSD; Preda Radu-
Cosmin  - senator PSD; Salan Viorel  - senator PSD; Savin Emanoil  - senator Independent; Sbîrnea 
Liliana  - senator PSD; Sibinescu Ionuţ  - senator ALDE; Smarandache Miron-Alexandru  - senator PSD; 
Stănescu Paul  - senator PSD; Toma Vasilică  - senator PSD; Vulpescu Ioan  - senator PSD

L363/2020

cu raport finalizat

123

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(03.06.2020)

Propunere legislativă privind procedura de 
autorizare, modalitatea de recoltare şi valorificare a 
trufelor

Dircă George-Edward  - senator USR; Goţiu Remus Mihai  - senator USR; Cosma (Abu-Amra) Lavinia-
Corina  - deputat USR; Stanciu-Viziteu  Lucian-Daniel  - deputat USR; Ungureanu  Emanuel-Dumitru  - 
deputat USR

b313/2020
trimis spre avizare

124

Propunere legislativă pentru modificarea art.94 
alin.(2) lit.a) din Legea nr.208/2015 privind alegerea 
Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru 
organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale 
Permanente, precum şi pentru completarea art.51 
din Legea nr.33/2007 privind organizarea şi 
desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European

Bădulescu Dorin-Valeriu  - senator Independent; Covaciu Severica-Rodica  - senator PMP; Iliescu Cătălin 
Lucian  - senator PMP; Ionaşcu Gabi  - senator PMP; Bozianu  Nicoleta-Cătălina  - deputat PMP; 
Codreanu  Constantin  - deputat PMP; Mocanu Adrian  - deputat ALDE; Moise Costin-Sebastian  - deputat 
PMP; Paşcan Emil-Marius  - deputat PMP; Teacă Alexandru  - deputat PMP; Todoran  Adrian-Mihăiţă  - 
deputat PMP

b314/2020
trimis spre avizare

125
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Propunere legislativă privind prevenirea, combaterea 
și distrugerea buruienii ambrozia

Alexandrescu Vlad-Tudor  - senator USR; Coliban Allen  - senator USR; Dinu Nicoleta-Ramona  - senator 
USR; Dircă George-Edward  - senator USR; Fălcoi Nicu  - senator USR; Ghica Cristian  - senator USR; 
Goţiu Remus Mihai  - senator USR; Lungu Dan  - senator USR; Marussi George-Nicolae  - senator USR; 
Mihail Radu-Mihai  - senator USR; Presadă Florina-Raluca  - senator USR; Barna  Ilie Dan  - deputat USR; 
Chichirău  Cosette-Paula  - deputat USR; Cosma (Abu-Amra) Lavinia-Corina  - deputat USR; Dehelean  
Silviu  - deputat USR; Drulă  Cătălin  - deputat USR; Duruş  Vlad-Emanuel  - deputat USR; Lupescu  
Dumitru  - deputat USR; Pop  Rareş-Tudor  - deputat USR; Prună  Cristina-Mădălina  - deputat USR; 
Seidler  Cristian-Gabriel  - deputat USR; Stanciu-Viziteu  Lucian-Daniel  - deputat USR; Ungureanu  
Emanuel-Dumitru  - deputat USR; Vlad  Sergiu Cosmin  - deputat USR; Zainea  Cornel  - deputat USR

b312/2020
trimis spre avizare

126

Propunere legislativă privind unele măsuri pentru 
reglementarea publicității în perioada de epidemie 
declarată și pentru modificarea unor acte normative

Coliban Allen  - senator USR; Dinu Nicoleta-Ramona  - senator USR; Dircă George-Edward  - senator USR; 
Fălcoi Nicu  - senator USR; Ghica Cristian  - senator USR; Goţiu Remus Mihai  - senator USR; Lungu 
Dan  - senator USR; Wiener Adrian  - senator USR; Barna  Ilie Dan  - deputat USR; Chichirău  Cosette-
Paula  - deputat USR; Dehelean  Silviu  - deputat USR; Duruş  Vlad-Emanuel  - deputat USR; Pop  Rareş-
Tudor  - deputat USR; Prisnel  Adrian-Claudiu  - deputat USR; Stanciu-Viziteu  Lucian-Daniel  - deputat 
USR; Ungureanu  Emanuel-Dumitru  - deputat USR

b317/2020
trimis spre avizare

127

Propunere legislativă pentru completarea art.30 din 
Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii  
publice și pentru completarea art.28 din Legea 
nr.127/2019 privind sistemul public de pensii

Dircă George-Edward  - senator USR; Ghica Cristian  - senator USR; Mihail Radu-Mihai  - senator USR; 
Presadă Florina-Raluca  - senator USR; Wiener Adrian  - senator USR; Chichirău  Cosette-Paula  - deputat 
USR; Pop  Rareş-Tudor  - deputat USR; Seidler  Cristian-Gabriel  - deputat USR; Stanciu-Viziteu  Lucian-
Daniel  - deputat USR; Ungureanu  Emanuel-Dumitru  - deputat USR

b318/2020
trimis spre avizare

128

Propunere legislativă pentru modificarea articolului 
10 alin.(12) din Legea nr.82/1993 privind constituirea 
Rezervației Biosferei ”Delta Dunării”

Cârciumaru Florin  - senator PSD; Deneş Ioan  - senator PSD; Diaconu Adrian-Nicolae  - senator PSD; 
Ganea Ion  - senator Independent; Leş Gabriel-Beniamin  - senator PSD; Manoliu Dan  - senator PSD; 
Marin Gheorghe  - senator PSD; Meleşcanu Teodor-Viorel  - senator ALDE; Nicolae Şerban  - senator PSD; 
Pop Liviu-Marian  - senator PSD; Preda Radu-Cosmin  - senator PSD; Salan Viorel  - senator PSD; Savin 
Emanoil  - senator Independent; Ţuţuianu Adrian  - senator Independent; Vulpescu Ioan  - senator PSD

b321/2020
trimis spre avizare

129
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StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă privind prelungirea mandatelor 
autorităților administrației publice locale, precum și 
pentru modificarea și completarea Ordonanței de 
Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ

Popescu-Tăriceanu Călin-Constantin-Anton  - senator ALDE; Ciolacu Ion-Marcel  - deputat PSD; Roman  
Florin-Claudiu  - deputat PNL; Simonis  Alfred - Robert  - deputat PSD

L367/2020

A devenit Legea nr. 
84/17.06.2020 
promulgatã prin decret 
nr. 312/17.06.2020 
publicatã în M.O. 
520/17.06.2020

130

adoptat de Senat 
(12.06.2020)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(15.06.2020)

Propunere legislativă privind unele măsuri de trecere 
a frontierei de stat a României şi de facilitare a 
trecerii frontierei de către lucrătorii frontalieri

Cseke Attila-Zoltan  - senator UDMR; Adnagi  Slavoliub  - deputat USR (minoritãti); Antal  István-János  - 
deputat UDMR; Benedek  Zacharie  - deputat UDMR; Biró Rozalia-Ibolya  - deputat UDMR; Codreanu  
Constantin  - deputat PMP; Csép  Éva-Andrea  - deputat UDMR; Csoma  Botond  - deputat UDMR; Farago 
Petru  - deputat UDMR; Grosaru  Andi-Gabriel  - deputat RO.AS.IT (minoritãti); Korodi Attila  - deputat 
UDMR; Magyar  Loránd-Bálint  - deputat UDMR; Márton Árpád-Francisc  - deputat UDMR; Movilă Petru  - 
deputat PMP; Ponta Victor-Viorel  - deputat Independent; Simonis  Alfred - Robert  - deputat PSD; Suciu 
Vasile-Daniel  - deputat PSD; Szabó Ödön  - deputat UDMR; Vass  Levente  - deputat UDMR; Vexler  
Silviu  - deputat FCER (minoritãti); Zisopol Dragoş Gabriel  - deputat UER (minoritãti)

b323/2020
trimis spre avizare

131

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.75/1994 privind arborarea 
drapelului României, intonarea imnului naţional şi 
folosirea sigiliilor cu stema României de către 
autorităţile şi instituţiile publice

Baciu Gheorghe  - senator PMP; Bădulescu Dorin-Valeriu  - senator Independent; Covaciu Severica-
Rodica  - senator PMP; Iliescu Cătălin Lucian  - senator PMP; Ionaşcu Gabi  - senator PMP; Lungu Vasile-
Cristian  - senator PMP; Bozianu  Nicoleta-Cătălina  - deputat PMP; Codreanu  Constantin  - deputat PMP; 
Mocanu Adrian  - deputat ALDE; Moise Costin-Sebastian  - deputat PMP; Paşcan Emil-Marius  - deputat 
PMP; Sămărtinean Cornel-Mircea  - deputat PMP; Teacă Alexandru  - deputat PMP; Todoran  Adrian-
Mihăiţă  - deputat PMP

b326/2020
trimis spre avizare

132

Buletin legislativ sesiunea februarie - iunie 2020                                                  Informații la data de 1 iulie 2020 190



Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul
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Propunere legislativă pentru modificarea Legii 
nr.374/2006 privind suspendarea serviciului public 
cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor 
forestiere pentru care au fost emise documentele 
prevăzute la art.III alin.(1) din Legea nr.169/1997 
pentru modificarea şi completarea Legii fondului 
funciar nr.18/1991

Trufin Lucian  - senator PSD; Anton Anton  - deputat ALDE; Bejinariu Eugen  - deputat PSD; Buicu Corneliu-
Florin  - deputat PSD; Căruceru  Aida-Cristina  - deputat PSD; Dinu  Cristina-Elena  - deputat PSD; Dobrică  
Ionela Viorela  - deputat PSD; Fădor  Angelica  - deputat PNL; Gavrilă  Camelia  - deputat PSD; Gherman 
Dumitru  - deputat PSD; Halici  Nicuşor  - deputat PSD; Heiuş  Lucian-Ovidiu  - deputat PNL; Ilişanu  
Claudiu-Augustin  - deputat PSD; Intotero Natalia-Elena  - deputat PSD; Mînzatu  Roxana  - deputat PSD; 
Oteşanu  Daniela  - deputat PSD; Pană Adriana-Doina  - deputat PSD; Ponta Victor-Viorel  - deputat 
Independent; Pop  Andrei  - deputat PSD; Răduț Violeta  - deputat PSD; Roman  Florin-Claudiu  - deputat 
PNL; Romanescu  Cristinel  - deputat PNL; Şarapatin Elvira  - deputat PSD; Simion  Lucian-Eduard  - 
deputat PSD; Steriu Valeriu-Andrei  - deputat PSD; Szabó Ödön  - deputat UDMR; Teiş Alina  - deputat 
PSD; Tudor  Beatrice  - deputat PSD

b330/2020
trimis spre avizare

133

Propunere legislativă privind instituirea unor măsuri 
pentru stimularea activităţii şi reducerea efectelor 
crizei sanitare în sectorul de turism

Cazanciuc Robert-Marius  - senator PSD; Preda Radu-Cosmin  - senator PSD; Stănescu Paul  - senator 
PSD; Achiţei  Vasile-Cristian  - deputat PNL; Ciolacu Ion-Marcel  - deputat PSD; Simonis  Alfred - Robert  - 
deputat PSD

L396/2020
în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

134

Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței 
de Guvern nr.81/2003 privind reevaluarea și 
amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul 
instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr.493/2003

Andronescu Ecaterina  - senator PSD; Avram Nicolae   - senator PSD; Bădălău Niculae  - senator PSD; 
Cârciumaru Florin  - senator PSD; Craioveanu Elena-Lavinia  - senator PSD; Creţu Gabriela  - senator 
PSD; Deneş Ioan  - senator PSD; Diaconescu Renică  - senator PSD; Diaconu Adrian-Nicolae  - senator 
PSD; Dogariu Eugen  - senator PSD; Iordache Virginel  - senator PSD; Manoliu Dan  - senator PSD; Marin 
Gheorghe  - senator PSD; Matei Constantin-Bogdan  - senator PSD; Mazilu Liviu-Lucian  - senator PSD; 
Nicolae Şerban  - senator PSD; Pop Gheorghe  - senator PSD; Preda Radu-Cosmin  - senator PSD; Rotaru 
Ion  - senator PSD; Salan Viorel  - senator PSD; Silistru Doina  - senator PSD; Toma Vasilică  - senator 
PSD; Ţuţuianu Adrian  - senator Independent; Vulpescu Ioan  - senator PSD

b336/2020
trimis spre avizare

135

Propunere legislativă privind modificarea și 
completarea unor acte normative

Caracota Iancu  - senator PNL; Cazanciuc Robert-Marius  - senator PSD; Cseke Attila-Zoltan  - senator 
UDMR; Dircă George-Edward  - senator USR; Fenechiu Cătălin-Daniel  - senator PNL; Gorghiu Alina-
Ştefania  - senator PNL; Ilie Viorel  - senator ALDE; Nicolae Şerban  - senator PSD; Oprea Stefan-Radu  - 
senator PSD; Pauliuc Nicoleta  - senator PNL; Popa Ion  - senator Independent; Preda Radu-Cosmin  - 
senator PSD; Ţuţuianu Adrian  - senator Independent; Cupşa Ioan  - deputat PNL

L407/2020
în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

136
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Propunere legislativă pentru modificarea și 
completarea unor acte normative privind acordarea 
de facilități conducătorilor auto care si desfasoara 
activitatea in domeniile transport de calatori si 
transport de marfa

Andronescu Ecaterina  - senator PSD; Cârciumaru Florin  - senator PSD; Corlăţean Titus  - senator PSD; 
Dunca Marius-Alexandru  - senator PSD; Manoliu Dan  - senator PSD; Marciu Ovidiu-Cristian-Dan   - 
senator PSD; Marin Gheorghe  - senator PSD; Matei Constantin-Bogdan  - senator PSD; Nicolae Şerban  - 
senator PSD; Oprea Stefan-Radu  - senator PSD; Pavel Marian  - senator PSD; Preda Radu-Cosmin  - 
senator PSD; Silistru Doina  - senator PSD; Stănescu Paul  - senator PSD; Toma Vasilică  - senator PSD

b339/2020
trimis spre avizare

137

Propunere legislativă pentru modificarea art.456 
alin.(1) lit.h) din Legea nr.227/2015 privind Codul 
fiscal

Caracota Iancu  - senator PNL; Cazan Mircea-Vasile  - senator PNL; Fenechiu Cătălin-Daniel  - senator 
PNL; Filipescu Răducu-George  - senator PNL; Gioancă Eugen  - senator Independent; Ilie Viorel  - senator 
ALDE; Oprea Mario-Ovidiu  - senator PNL; Pauliuc Nicoleta  - senator PNL; Popa Cornel  - senator PNL; 
Andronache Gabriel  - deputat PNL; Bende  Sándor  - deputat UDMR; Benedek  Zacharie  - deputat UDMR; 
Bica  Dănuţ  - deputat PNL; Fădor  Angelica  - deputat PNL; Hărătău Elena  - deputat Independent; Heiuş  
Lucian-Ovidiu  - deputat PNL; Huţucă  Bogdan-Iulian  - deputat PNL; Ioniţă  Antoneta  - deputat PNL; 
Leoreanu  Laurenţiu-Dan  - deputat PNL; Moldovan  Sorin-Dan  - deputat PNL; Roman  Florin-Claudiu  - 
deputat PNL; Romanescu  Cristinel  - deputat PNL; Şovăială Constantin  - deputat PNL; Stamatian  Vasile-
Florin  - deputat PNL; Vasile  Daniel  - deputat Pro-Europa (minoritãti); Vass  Levente  - deputat UDMR; 
Vexler  Silviu  - deputat FCER (minoritãti)

b341/2020
trimis spre avizare

138

Propunere legislativă privind stabilirea datei 
alegerilor pentru autoritățile administrației publice 
locale din anul 2020

Cseke Attila-Zoltan  - senator UDMR; Benedek  Zacharie  - deputat UDMR

L408/2020
în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

139

Propunere legislativă pentru declararea zilei de 30 
August drept Ziua Naţională a Martiriului Românesc

Talpoş Ioan-Iustin  - senator Independent; Gheorghe Andrei Daniel  - deputat PNL

b346/2020
trimis spre avizare

140
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Propunere legislativă privind transferul, cu titlu 
gratuit, al pachetului integral de acţiuni deţinut de 
stat la Societatea Naţională “Aeroportul Internaţional 
Timişoara-Traian Vuia”- S.A. din proprietatea privată 
a statului şi din administrarea Ministerului 
Transporturilor în proprietatea privată şi în 
administrarea Consiliului Judeţean Timiş şi, 
respectiv, în proprietatea privată şi în administrarea 
Consiliului Local al Municipiului Timişoara

Diaconu Adrian-Nicolae  - senator PSD; Dogariu Eugen  - senator PSD; Gavriliţă  Bianca - Miruna  - deputat 
PSD; Simonis  Alfred - Robert  - deputat PSD; Suciu Matei  - deputat PSD

b347/2020
trimis spre avizare

141

Propunere legislativă privind transmiterea unor 
terenuri din domeniul public al statului aflate în 
administrarea Ministerului Transporturilor şi 
concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate 
„C.F.R.” — S.A., în domeniul public al judeţului Mureş

Antal István-Loránt  - senator UDMR; Cârciumaru Florin  - senator PSD; Cazan Mircea-Vasile  - senator 
PNL; Chirteş Ioan-Cristian  - senator PNL; Császár Károly Zsolt  - senator UDMR; Cseke Attila-Zoltan  - 
senator UDMR; Deneş Ioan  - senator PSD; Fejér László-Ödön  - senator UDMR; Matei Constantin-
Bogdan  - senator PSD; Mazilu Liviu-Lucian  - senator PSD; Nicolae Şerban  - senator PSD; Novák Csaba-
Zoltán  - senator UDMR; Preda Radu-Cosmin  - senator PSD; Salan Viorel  - senator PSD; Soporan Aurel-
Horea  - senator PSD; Stângă George-Cătălin  - senator PNL; Talpoş Ioan-Iustin  - senator Independent; 
Tánczos Barna  - senator UDMR; Trufin Lucian  - senator PSD; Ambrus  Izabella-Agnes  - deputat UDMR; 
Antal  István-János  - deputat UDMR; Bende  Sándor  - deputat UDMR; Benedek  Zacharie  - deputat 
UDMR; Biro  Zsolt-Istvan  - deputat UDMR; Biró Rozalia-Ibolya  - deputat UDMR; Bode Lucian Nicolae  - 
deputat PNL; Cîtea  Vasile  - deputat PSD; Csép  Éva-Andrea  - deputat UDMR; Csoma  Botond  - deputat 
UDMR; Farago Petru  - deputat UDMR; Kulcsár-Terza  József-György  - deputat UDMR; Magyar  Loránd-
Bálint  - deputat UDMR; Márton Árpád-Francisc  - deputat UDMR; Neaţă  Eugen  - deputat PSD; Szabó 
Ödön  - deputat UDMR; Vass  Levente  - deputat UDMR

b348/2020
trimis spre avizare

142

Propunere legislativă pentru sprijinirea producţiei 
interne de autovehicule şi echipamente electrice şi 
electronice de uz casnic

Craioveanu Elena-Lavinia  - senator PSD; Leş Gabriel-Beniamin  - senator PSD; Marin Gheorghe  - senator 
PSD; Preda Radu-Cosmin  - senator PSD; Stocheci Cristina-Mariana  - senator PSD; Valeca Şerban-
Constantin  - senator PSD; Bran  Ioana  - deputat PSD; Bucura-Oprescu Simona  - deputat PSD; Călin 
Ion  - deputat PSD; Cocoş  Vasile  - deputat PSD; Georgescu  Nicolae  - deputat PSD; Gilia Claudia  - 
deputat PSD; Holban  Georgeta-Carmen  - deputat PSD; Lazăr  Sorin  - deputat PSD; Niţă  Nicu  - deputat 
PSD; Oteşanu  Daniela  - deputat PSD; Presură  Alexandra  - deputat PSD; Şarapatin Elvira  - deputat 
PSD; Ştefan Corneliu  - deputat PSD; Ştefănescu (Peţa) Eliza-Mădălina  - deputat PSD; Tănăsescu  Alina-
Elena  - deputat PSD; Terea  Ioan  - deputat PSD; Vasilescu Lia-Olguţa  - deputat PSD; Vasilică Radu 
Costin  - deputat PSD; Velcea  Nicolae  - deputat PSD

b349/2020
trimis spre avizare

143
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Propunere legislativă privind reintegrarea pe piaţa 
muncii a pensionarilor care îşi doresc să îşi continue 
activitatea în domeniile în care au activat anterior 
pensionării

Meleşcanu Teodor-Viorel  - senator ALDE; Băişanu Ştefan-Alexandru  - deputat Independent; Căprar Dorel-
Gheorghe  - deputat PSD; Durbacă Eugen  - deputat Independent; Gavrilescu Graţiela Leocadia  - deputat 
Independent; Gerea Andrei Dominic  - deputat ALDE; Paraschiv  Rodica  - deputat PSD

b352/2020
trimis spre avizare

144

Propunere legislativă privind protecția și promovarea 
drepturilor familiilor numeroase

Corlăţean Titus  - senator PSD; Leş Gabriel-Beniamin  - senator PSD; Bica  Dănuţ  - deputat PNL; Bumb  
Sorin-Ioan  - deputat PNL; Cupşa Ioan  - deputat PNL; Dobrovie  Matei-Adrian  - deputat Independent; 
Fădor  Angelica  - deputat PNL; Gheorghe Andrei Daniel  - deputat PNL; Giugea  Nicolae  - deputat PNL; 
Heiuş  Lucian-Ovidiu  - deputat PNL; Jivan  Luminiţa-Maria  - deputat PSD; Leoreanu  Laurenţiu-Dan  - 
deputat PNL; Mihalescul  Dumitru  - deputat PNL; Neagu Nicolae  - deputat PNL; Răcuci  Claudiu-Vasile  - 
deputat PNL; Sighiartău  Robert-Ionatan  - deputat PNL; Şişcu George  - deputat PNL; Şovăială 
Constantin  - deputat PNL

b356/2020
trimis spre avizare

145

Propunere legislativă pentru completarea anexei nr.2 
la Legea nr.176/2010 privind integritatea în 
exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru 
modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind 
înființarea, organizarea și funcționarea Agenției 
Naționale de Integritate, precum și pentru 
modificarea și completarea altor acte normative

Covaciu Severica-Rodica  - senator PMP; Iliescu Cătălin Lucian  - senator PMP; Ionaşcu Gabi  - senator 
PMP; Lungu Vasile-Cristian  - senator PMP; Bozianu  Nicoleta-Cătălina  - deputat PMP; Codreanu  
Constantin  - deputat PMP; Mocanu Adrian  - deputat ALDE; Moise Costin-Sebastian  - deputat PMP; 
Paşcan Emil-Marius  - deputat PMP; Teacă Alexandru  - deputat PMP; Todoran  Adrian-Mihăiţă  - deputat 
PMP

b360/2020
trimis spre avizare

146

Propunere legislativă pentru modificarea și 
completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul 
public de pensii

Pop Liviu-Marian  - senator PSD

b362/2020
trimis spre avizare

147
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Propunere legislativă privind măsurile necesare 
pentru realizarea de operațiuni pentru exploatarea 
energiei eoliene offshore

Adnagi  Slavoliub  - deputat USR (minoritãti); Bende  Sándor  - deputat UDMR; Bica  Dănuţ  - deputat PNL; 
Bogaciu  Alexandra-Corina  - deputat Independent; Bontea  Vlad  - deputat PSD; Bran  Ioana  - deputat 
PSD; Buicu Corneliu-Florin  - deputat PSD; Bumb  Sorin-Ioan  - deputat PNL; Căruceru  Aida-Cristina  - 
deputat PSD; Cioabă Petre  - deputat PSD; Ciofu Tamara-Dorina  - deputat PSD; Cocoş  Vasile  - deputat 
PSD; Dobrică  Ionela Viorela  - deputat PSD; Gavrilă  Camelia  - deputat PSD; Gherman Dumitru  - deputat 
PSD; Iancu Iulian  - deputat PSD; Lazăr  Sorin  - deputat PSD; Lovin  Dumitru  - deputat ALDE; Lupaşcu  
Costel  - deputat PSD; Neaţă  Eugen  - deputat PSD; Nicolae  Andrei  - deputat PSD; Niţă  Nicu  - deputat 
PSD; Oteşanu  Daniela  - deputat PSD; Petric Octavian  - deputat Independent; Răduț Violeta  - deputat 
PSD; Rădulescu  Alexandru  - deputat PSD; Rotaru  Răzvan-Ilie  - deputat PSD; Şerban Ciprian-
Constantin  - deputat PSD; Terea  Ioan  - deputat PSD; Toma  Ilie  - deputat PSD; Tudor  Beatrice  - 
deputat PSD; Velcea  Nicolae  - deputat PSD; Vîrză  Mihăiţă  - deputat PSD; Vrăjitoru Sorinel-Marian  - 
deputat PSD

b363/2020
trimis spre avizare

148

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor 
măsuri de reglementare a pieţei produselor din 
sectorul agricol şi pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei nr.28/2009 privind registrul agricol

Alexandrescu Vlad-Tudor  - senator USR; Coliban Allen  - senator USR; Dinică Silvia-Monica  - senator 
USR; Dircă George-Edward  - senator USR; Fălcoi Nicu  - senator USR; Ghica Cristian  - senator USR; 
Goţiu Remus Mihai  - senator USR; Lungu Dan  - senator USR; Marussi George-Nicolae  - senator USR; 
Mihail Radu-Mihai  - senator USR; Presadă Florina-Raluca  - senator USR; Barna  Ilie Dan  - deputat USR; 
Botez  Mihai-Cătălin  - deputat USR; Bulai  Iulian  - deputat USR; Iurişniţi Cristina-Ionela  - deputat USR; 
Lupescu  Dumitru  - deputat USR; Moşteanu  Liviu-Ionuţ  - deputat USR; Pop  Rareş-Tudor  - deputat USR; 
Popescu Nicolae-Daniel  - deputat USR; Prună  Cristina-Mădălina  - deputat USR; Vlad  Sergiu Cosmin  - 
deputat USR

b364/2020
trimis spre avizare

149
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Proiecte de lege şi propuneri  legislative aflate pe agenda de lucru 
a Senatului*)

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
SENAT

Direcţia generală legislativă

Nr. 
înregistrare

Titlul proiectului de legeNr. 
crt.

I. Proiecte de lege de aprobare a Ordonanţelor 44

A) ordonanţe emise în baza legii de abilitare 4

 -  în lucru, la comisiile permanente ale Senatului 2
 -  cu raport finalizat 2

B) ordonanţe de urgenţã 40

 - înregistrate la Senat si încã nerepartizate de Biroul permanent la 
comisii

2

 -  în lucru, la comisiile permanente ale Senatului 29
 -  cu raport finalizat 1
 -  înscrise pe ordinea de zi 6
 - în reexaminare 2

II. Proiecte de lege (altele decât proiectele de lege de aprobare a ordonanţelor) 27

 -  în lucru, la comisiile permanente ale Senatului 14
 -  înscrise pe ordinea de zi 12
 - în reexaminare 1

III. Propuneri legislative 175

 - înregistrate la Senat si încã nerepartizate de Biroul permanent la 
comisii

48

 -  în lucru, la comisiile permanente ale Senatului 58
 -  cu raport finalizat 21
 -  înscrise pe ordinea de zi 33
 - în reexaminare 15
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Nr. 
înregistrare

Titlul proiectului de legeNr. 
crt.

TOTAL iniţiative legislative pe agenda Senatului 246

*) CU SEDINTA COMUNA
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Proiecte de lege şi propuneri  legislative aflate pe agenda de lucru 
a Senatului*)

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
SENAT

Direcţia generală legislativă

Nr. 
înregistrare

Titlul proiectului de legeNr. 
crt.

I. Proiecte de lege de aprobare a Ordonanţelor 44

A) ordonanţe emise în baza legii de abilitare 4

 -  în lucru, la comisiile permanente ale Senatului 2
Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.14/2016 cu 
privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016

L4/20171

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2016 
pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016

L5/20172

 -  cu raport finalizat 2
Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.12/2019 cu 
privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019

L525/20191

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.13 pentru 
rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019

L526/20192

B) ordonanţe de urgenţã 40

 - înregistrate la Senat si încã nerepartizate de Biroul permanent la 
comisii

2

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.105/2020 pentru completarea Legii nr.291/2018 privind aprobarea 
obiectivului de investiții Autostrada Iași-Târgu Mureș, Autostrada Unirii

b365/20201

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.106/2020 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice 
și a gazelor naturale nr.123/2012, precum și pentru modificarea unor 
acte normative

b366/20202

 -  în lucru, la comisiile permanente ale Senatului 29
Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi 
cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în 
hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie - 31 
decembrie 2013

L55/20131
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înregistrare

Titlul proiectului de legeNr. 
crt.

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.117/2013 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei 
naţionale nr.1/2011 şi pentru luarea unor măsuri în domeniul 
învăţământului

L169/20142

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educaţiei, 
cercetării ştiinţifice şi pentru modificarea unor acte normative

L689/20143

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.94/2014 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 
nr.1/2011, precum şi modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei

L109/20154

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.86/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016

L6/20175

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.87/2016 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe 
anul 2016

L7/20176

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.63/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017

L374/20177

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.64/2017 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe 
anul 2017

L375/20178

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.83/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017

L494/20179

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.84/2017 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe 
anul 2017

L495/201710

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018

L614/201811

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.79/2018 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe 
anul 2018

L615/201812

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.101/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018

L724/201813

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.102/2018 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe 
anul 2018

L725/201814

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.12/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în 
domeniul justiţiei

L164/201915
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Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.66/2019  pentru modificarea şi completarea Legii nr.117/2017 
privind înfiinţarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura şi 
Civilizaţia Levantului

L517/201916

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.4/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice 
centrale şi pentru modificarea unor acte normative

L91/202017

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.34/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de 
instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de 
debitori

L170/202018

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.44/2020 privind prelungirea mandatelor autorităților administrației 
publice locale cuprinse în perioada 2016-2020, unele măsuri pentru 
organizarea alegerilor locale din anul 2020, precum și modificarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ

L206/202019

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.71/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019

L230/202020

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.72/2019 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe 
anul 2019

L231/202021

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.73/2020 privind desemnarea Serviciului de Telecomunicații Speciale 
ca integrator de servicii de comunicații critice destinate autorităților 
publice cu atribuții în managementul situațiilor de urgență

L385/202022

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.79/2020 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale 
nr.1/2011

L386/202023

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.99/2020 privind unele măsuri fiscale, modificarea unor acte 
normative și prorogarea unor termene

L397/202024

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã 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

L398/202025

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.101/2020 privind unele măsuri pentru implementarea proiectelor cu 
finanțare din fonduri europene în vederea evitării riscului de 
dezangajare pentru perioada de programare 2014-2020

L399/202026
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Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.102/2020 privind transmiterea unor terenuri proprietate publică a 
statului din administrarea Administraţiei Rezervaţiei Biosferei “Delta 
Dunării” în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române”, 
instituţii aflate în subordinea şi respectiv în coordonarea Ministerului 
Mediului, Apelor și Pădurilor

L409/202027

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.103/2020 pentru prorogarea termenului de aplicare a măsurilor 
prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.26/2018 privind 
adoptarea unor măsuri pentru siguranța alimentării cu energie electrică

L411/202028

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.104/2020 pentru modificarea art.36 alin.(6) din Legea nr.46/2008 - 
Codul silvic

L412/202029

 -  cu raport finalizat 1
Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.15/2020 pentru modificarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011

L250/20201

 -  înscrise pe ordinea de zi 6
Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.46/2008 pentru modificarea art.33 din Legea nr.303/2004 privind 
statutul judecătorilor şi procurorilor

L550/20081

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.74/2010 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din 
domeniul educaţiei şi cercetării

L509/20102

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.95/2016 pentru prorogarea unor termene, precum şi pentru 
instituirea unor măsuri necesare pregătirii punerii în aplicare a unor 
dispoziţii din Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă

L643/20163

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.77/2018 pentru completarea art.67 din Legea nr.317/2004 privind 
Consiliul Superior al Magistraturii

L633/20184

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.7/2019 privind unele măsuri temporare referitoare la concursul de 
admitere la Institutul Național al Magistraturii, formarea profesională 
inițială a judecătorilor și procurorilor, examenul de absolvire a 
Institutului Național al Magistraturii, stagiul și examenul de capacitate 
al judecătorilor și procurorilor stagiari, precum și pentru modificarea și 
completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și 
procurorilor, Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară și Legii 
nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

L149/20195
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Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.68/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu 
incidență în domeniul managementului situațiilor de urgență și al 
protecției civile

L308/20206

 - în reexaminare 2
Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.96/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în 
domeniile educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii

L68/20171

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.90/2018 privind unele măsuri pentru operaţionalizarea Secţiei 
pentru investigarea infracţiunilor din justiţie

L680/20182
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II. Proiecte de lege (altele decât proiectele de lege de aprobare a ordonanţelor) 27

 -  în lucru, la comisiile permanente ale Senatului 14
Proiect de lege privind stabilirea unor măsuri de descentralizare a unor 
competenţe exercitate de unele ministere şi organe de specialitate ale 
administraţiei publice centrale, precum şi a unor măsuri de reformă 
privind administraţia publică

L638/20131

Proiect de lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a 
bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului 
naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general 
anual al datoriei publice aferente anului 2015

L112/20172

Proiect de lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a 
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 şi a contului general 
anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2015

L113/20173

Proiect de lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a 
bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului 
naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general 
anual al datoriei publice aferente anului 2016

L363/20174

Proiect de lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a 
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 şi a contului general 
anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2016

L364/20175

Proiect de lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a 
bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului 
naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general 
anual al datoriei publice aferente anului 2017

L612/20186

Proiect de lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a 
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 şi a contului general 
anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2017

L613/20187

Proiect de lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a 
bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului 
naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general 
anual al datoriei publice aferente anului 2018

L523/20198

Proiect de lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a 
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 şi a contului general 
anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2018

L524/20199

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
în domeniul transportului de persoane

L625/201910
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Proiect de lege privind unele măsuri pentru asigurarea bunei 
funcţionări a instanţelor judecătoreşti şi a parchetelor de pe lângă 
acestea în anul 2020

L626/201911

Proiect de lege privind completarea art.49 din Legea nr.129/2019 
pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării 
terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte 
normative

L383/202012

Proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.212/2015 
privind modalitatea de gestionare a vehiculelor și a vehiculelor scoase 
din uz

L384/202013

Proiect de lege privind stabilirea datei alegerilor pentru autoritățile 
administrației publice locale din anul 2020, precum și a unor măsuri 
pentru buna organizare și desfășurare a acestora

L410/202014

 -  înscrise pe ordinea de zi 12
Proiect de lege - Legea educaţiei naţionaleL491/20091

Proiect de lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a 
bugetului de stat, a contului anual de execuţie al bugetului Fondului 
naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general 
anual al datoriei publice aferente anului 2010

L616/20112

Proiect de lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a 
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 şi a contului general 
anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2010

L617/20113

Proiect de lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a 
bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului 
naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general 
anual al datoriei publice aferente anului 2011

L393/20124

Proiect de lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a 
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 şi a contului general 
anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2011

L394/20125

Proiect de lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a 
bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului 
naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general 
anual al datoriei publice aferente anului 2011

L241/20136

Proiect de lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a 
bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului 
naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general 
anual al datoriei publice aferente anului 2012

L546/20137
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Proiect de lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a 
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012 şi a contului general 
anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2012

L547/20138

Proiect de lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a 
bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului 
naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general 
anual al datoriei publice aferente anului 2013

L568/20149

Proiect de lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a 
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 şi a contului general 
anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2013

L569/201410

Proiect de lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a 
bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului 
naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general 
anual al datoriei publice aferente anului 2014

L350/201511

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

L28/201812

 - în reexaminare 1
Proiect de lege privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru 
modificarea și completarea unor acte normative

L629/20191
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III. Propuneri legislative 175

 - înregistrate la Senat si încã nerepartizate de Biroul permanent la 
comisii

48

Propunere legislativă pentru completarea articolului 38 din Legea 
nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată

b49/20191

Propunere legislativă pentru completarea articolului 42 din Legea 
nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi senatorilor republicată în 
Monitorul Oficial nr.49 din 22 ianuarie 2016

b151/20202

Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.96/2006 privind 
Statutul deputaților și senatorilor

b176/20203

Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 
nr.360/2002 privind Statutul polițistului

b285/20204

Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 
nr.218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române

b286/20205

Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii energiei 
electrice și a gazelor naturale nr.123/2012

b287/20206

Propunere legislativă pentru modificarea art.5 din Legea nr.35/2007 
privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ

b288/20207

Propunere legislativă pentru modificarea art.291 din Legea 
nr.227/2015 privind Codul Fiscal

b292/20208

Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 
nr.227/2015 privind Codul fiscal și a Legii nr.491/2003 privind plantele 
medicinale și aromatice, precum și produsele stupului

b293/20209

Propunere legislativă pentru modificarea lit.b) a alin.(2indice1) și lit.b) a 
alin.(2indice2) ale art.5 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcții

b294/202010

Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind 
Codul penal precum și pentru modificarea și completarea Legii 
nr.135/2010 privind Codul de procedură penală

b295/202011

Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru

b296/202012

Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă 
nr.23/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu 
impact asupra sistemului achiziţiilor publice

b297/202013
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Propunere legislativă privind dizolvarea fundațiilor pentru tineret și 
abrogarea Decretului-Lege nr.150/1990, Legii nr.146/2002 și art.13 și 
14 din Legea nr.350/2006

b307/202014

Propunere legislativă privind prevenirea, combaterea și distrugerea 
buruienii ambrozia

b312/202015

Propunere legislativă privind procedura de autorizare, modalitatea de 
recoltare şi valorificare a trufelor

b313/202016

Propunere legislativă pentru modificarea art.94 alin.(2) lit.a) din Legea 
nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, 
precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale 
Permanente, precum şi pentru completarea art.51 din Legea 
nr.33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru 
Parlamentul European

b314/202017

Propunere legislativă pentru modificarea lit.f) a art.178 din Legea 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

b315/202018

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă nr.190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor 
preţioase în România

b316/202019

Propunere legislativă privind unele măsuri pentru reglementarea 
publicității în perioada de epidemie declarată și pentru modificarea 
unor acte normative

b317/202020

Propunere legislativă pentru completarea art.30 din Legea nr.263/2010 
privind sistemul unitar de pensii  publice și pentru completarea art.28 
din Legea nr.127/2019 privind sistemul public de pensii

b318/202021

Propunere legislativă pentru modificarea articolului 10 alin.(12) din 
Legea nr.82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei ”Delta 
Dunării”

b321/202022

Propunere legislativă privind unele măsuri de trecere a frontierei de 
stat a României şi de facilitare a trecerii frontierei de către lucrătorii 
frontalieri

b323/202023

Propunere legislativă privind transportul ecologicb324/202024

Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.53/2003 - Codul 
muncii

b325/202025

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului 
naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi 
instituţiile publice

b326/202026

Propunere legislativă privind acordarea indemnizaţiei de scurtă duratăb327/202027
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Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.374/2006 privind 
suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii 
terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute 
la art.III alin.(1) din Legea nr.169/1997 pentru modificarea şi 
completarea Legii fondului funciar nr.18/1991

b330/202028

Propunere legislativă pentru  modificarea Ordonanţei de Guvern 
nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.39 din 31 ianuarie 2000, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr.246/2005, cu modificările şi 
completările ulterioare

b331/202029

Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Guvern 
nr.81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în 
patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr.493/2003

b336/202030

Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte 
normative privind acordarea de facilități conducătorilor auto care si 
desfasoara activitatea in domeniile transport de calatori si transport de 
marfa

b339/202031

Propunere legislativă pentru modificarea art.456 alin.(1) lit.h) din 
Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal

b341/202032

Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.286/2009 privind 
Codul penal

b345/202033

Propunere legislativă pentru declararea zilei de 30 August drept Ziua 
Naţională a Martiriului Românesc

b346/202034

Propunere legislativă privind transferul, cu titlu gratuit, al pachetului 
integral de acţiuni deţinut de stat la Societatea Naţională “Aeroportul 
Internaţional Timişoara-Traian Vuia”- S.A. din proprietatea privată a 
statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor în proprietatea 
privată şi în administrarea Consiliului Judeţean Timiş şi, respectiv, în 
proprietatea privată şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara

b347/202035

Propunere legislativă privind transmiterea unor terenuri din domeniul 
public al statului aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi 
concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” — S.A., în 
domeniul public al judeţului Mureş

b348/202036

Propunere legislativă pentru sprijinirea producţiei interne de 
autovehicule şi echipamente electrice şi electronice de uz casnic

b349/202037

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în 
strainătate

b350/202038
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Propunere legislativă pentru completarea Legii 37/2018 privind 
promovarea transportului ecologic

b351/202039

Propunere legislativă privind reintegrarea pe piaţa muncii a 
pensionarilor care îşi doresc să îşi continue activitatea în domeniile în 
care au activat anterior pensionării

b352/202040

Propunere legislativă privind protecția și promovarea drepturilor 
familiilor numeroase

b356/202041

Propunere legislativă pentru completarea anexei nr.2 la Legea 
nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților 
publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind 
înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de 
Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte 
normative

b360/202042

Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 
nr.263/2010 privind sistemul public de pensii

b362/202043

Propunere legislativă privind măsurile necesare pentru realizarea de 
operațiuni pentru exploatarea energiei eoliene offshore

b363/202044

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei 
produselor din sectorul agricol şi pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei nr.28/2009 privind registrul agricol

b364/202045

Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 
nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere

b367/202046

Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 
nr.120/2006 a monumentelor de for public

b368/202047

Propunere legislativă pentru desfiinţarea Secţiei pentru investigarea 
infracţiunilor din justiţie din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte 
de Casaţie şi Justiţie

b369/202048

 -  în lucru, la comisiile permanente ale Senatului 58
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.25 din Legea 
nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor 
publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de 
Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte 
normative

L635/20141

Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.51/1991 privind 
securitatea naţională a României, republicată

L545/20162

Propunere legislativă privind organizarea şi funcţionarea 
Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă

L79/20173

Buletin legislativ sesiunea februarie - iunie 2020                                                  Informații la data de 1 iulie 2020 209



Nr. 
înregistrare

Titlul proiectului de legeNr. 
crt.

Propunere legislativă privind organizarea şi funcţionarea corpului 
pompierilor militari şi a protecţiei civile

L87/20174

Propunere legislativă pentru modificarea art.41 şi art.45 din Legea 
nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor

L114/20175

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi

L137/20176

Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.254/2013 privind 
executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de 
organele judiciare în cursul procesului penal

L271/20177

Propunere legislativă pentru abrogarea articolelor 49 şi 50 din Legea 
nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor şi pentru 
abrogarea Legii nr.357/2015 pentru completarea Legii nr.96/2006 
privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor

L365/20178

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române, 
a Legii nr.364/2004 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei 
Judiciare, Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, 
valorilor şi protecţia persoanelor şi a Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.20 din 11 martie 2009 pentru modificarea art.13 alin.(2) 
şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.30/2007 privind 
organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne şi pentru 
reorganizarea unor unităţi din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

L553/20179

Propunere legislativă privind Statutul cadrelor de informaţiiL554/201710

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de 
Informaţii

L107/201811

Propunere legislativă privind punerea în acord a prevederilor Legii 
nr.286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările 
ulterioare, cu deciziile Curţii Constituţionale, Directivei (UE) 2016/343 a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 9 martie 2016 privind 
consolidarea anumitor aspecte ale prezumţiei de nevinovăţie şi a 
dreptului de a fi prezent la proces în cadrul procedurilor penale, 
Directivei 2014/42/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 
aprilie 2014 privind îngheţarea şi confiscarea instrumentelor şi 
produselor infracţiunilor săvârşite în Uniunea Europeană

L238/201812

Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 privind 
Codul de procedură penală, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară

L239/201813

Propunere legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
comisiilor parlamentare de anchetă

L256/201814
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Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul 
Poporului, precum şi pentru modificarea art.16 alin.(3) şi (4) din Legea 
nr.8/2016 privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia 
privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi

L382/201815

Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.8/2016 privind 
înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia privind drepturile 
persoanelor cu dizabilităţi

L385/201816

Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.96/2006 privind 
Statutul deputaţilor şi al senatorilor

L616/201817

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de 
Informaţii

L619/201818

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.1/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii 
Extene

L620/201819

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.191/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Protecţie 
şi Pază

L621/201820

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.92/1996 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de 
Telecomunicaţii Speciale

L622/201821

Propunere legislativă pentru implementarea subpunctului 1 al punctului 
III din Rezoluţiunea Adunării Naţionale de la Alba Iulia din 1 decembrie 
1918

L148/201922

Lege privind abrogarea unor prevederi referitoare la pensiile de 
serviciu și indemnizațiile pentru limită de vârstă, precum și pentru 
reglementarea unor măsuri în domeniul pensiilor ocupaționale

L206/201923

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.554/2004 a contenciosului administrativ

L288/201924

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice

L483/201925

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării 
Naţionale

L528/201926

Propunere legislativă privind modificarea articolului 24, alin.1, 
secţiunea 2, din Legea Nr.215/2001 - Legea Administraţiei Publice 
Locale

L601/201927

Propunere legislativă privind instituirea sistemului ”Alertă Copil”L82/202028
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înregistrare

Titlul proiectului de legeNr. 
crt.

Propunere legislativă pentru abrogarea dispozițiilor care 
reglementează posibilitatea pensionării anticipate a personalului de 
specialitate juridică din sistemul judiciar

L84/202029

Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.92 din 15 octombrie 2018, pentru modificarea și 
completarea unor acte normative în domeniul justiției

L85/202030

Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.92 din 15 octombrie 2018, pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative în domeniul justiţiei, precum şi 
pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.7 din 19 
februarie 2019 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 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi 
procurorilor, Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară şi Legii 
nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

L90/202031

Lege privind prelungirea mandatelor autorităților administrației publice 
locale

L207/202032

Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ

L246/202033

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ

L285/202034

Propunere legislativă privind unele măsuri privind buna organizare şi 
desfăşurare a alegerilor locale din anul 2020

L335/202035

Propunere legislativă pentru modificarea art.93 indice 1 din Legea 
educației naționale nr.1/2011

L352/202036

Propunere legislativă privind instituirea zilei de 4 mai ca Ziua națională 
a medierii și mediatorilor

L374/202037

Propunere legislativă privind completarea Legii nr.145/2014 pentru 
stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul 
agricol

L379/202038

Propunere legislativă pentru completarea art.66 din Legea 
îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004

L381/202039

Propunere legislativă privind instituirea unor măsuri de limitare a 
efectelor negative generate de situațiile de pandemie

L387/202040

Propunere legislativă privind măsuri economice și fiscal-bugetareL388/202041
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înregistrare

Titlul proiectului de legeNr. 
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Propunere legislativă pentru stabilirea unor măsuri în domeniul 
protecției sociale

L389/202042

Propunere legislativă  privind consacrarea zilei de 8 mai ca "Ziua 
Victoriei Coaliţiei Naţiunilor Unite în cel de-al Doilea Război Mondial"

L390/202043

Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.11/2020 privind stocurile de urgenţă medicală, precum şi 
unele măsuri aferente instituirii carantinei, publicată în Monitorul Oficial 
nr.102 din 4 februarie 2020

L391/202044

Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.269/2004 privind 
acordarea unui sprijin financiar în vederea stimulării achiziţionării de 
calculatoare

L392/202045

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.364/2004 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare

L393/202046

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative din domeniul apărării naţionale

L394/202047

Propunere legislativă privind înfiinţarea Programului "Inovare şi 
Producţie pentru Criza Coronavirus"

L395/202048

Propunere legislativă privind instituirea unor măsuri pentru stimularea 
activităţii şi reducerea efectelor crizei sanitare în sectorul de turism

L396/202049

Propunere legislativă privind alinierea la standardele europene a 
procesului de prevenire şi combatere a poleiului şi înzăpezirii pe 
drumurile şi căile publice din România

L400/202050

Propunere legislativă privind obligația autorităților și a instituțiilor 
publice de a furniza informațiile pe care le dețin în legătură cu 
persoana fizică care le solicită

L401/202051

Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.230/2008 privind 
înfiinţarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Tehnice din România şi 
a Legii nr.264/2004 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de 
Ştiinţe Medicale

L402/202052

Propunere legislativă privind prevenirea, diagnosticarea şi tratamentul 
infecţiilor asociate asistenţei medicale din unităţile medicale şi din 
centrele rezidenţiale din România

L403/202053

Propunere legislativă privind efectuarea de teste gratuite împotriva 
COVID-19

L404/202054

Propunere legislativă privind achiziţionarea produselor alimentare din 
producţie autohtonă

L405/202055
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Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea articolului 1 
din Legea nr.102/2015 privind instituirea Zilei Naţionale a Costumului 
Tradiţional din România

L406/202056

Propunere legislativă privind modificarea și completarea unor acte 
normative

L407/202057

Propunere legislativă privind stabilirea datei alegerilor pentru 
autoritățile administrației publice locale din anul 2020

L408/202058

 -  cu raport finalizat 21
Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii 
nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi senatorilor

L115/20171

Propunere legislativă pentru modificarea art.42, alin.(4) din Legea 
nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor

L174/20182

Propunere legislativă pentru completarea art.49 din Legea nr.96/2006 
privind Statutul deputaţilor şi senatorilor

L175/20183

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.1/2011 a Educaţiei Naţionale

L321/20194

Propunere legislativă pentru modificarea literei b) a alineatului (3) al 
articolului 361 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011

L604/20195

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

L244/20206

Propunere legislativă pentru modificarea art.207 şi 213 din Legea 
educaţiei naţionale 1/2011

L252/20207

Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (13) al articolului 
109 din Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare

L267/20208

Propunere legislativă privind completarea Legii nr.35/1997 privind 
organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatului Poporului

L287/20209

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării 
Naţionale şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.223/2015 
privind pensiile militare de stat

L288/202010

Propunere legislativă privind completarea art.119 din Legea nr.1/2011 
a educaţiei naţionale

L312/202011

Propunere legislativă pentru completarea Legii educației naționale 
nr.1/2011

L326/202012
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Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 
nr.303/2008 privind aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului 
nr.7/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului 
nr.39/2005 privind cinematografia, precum și pentru modificarea Legii 
nr.328/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.39/2005 
privind cinematografia

L355/202013

Propunere legislativă privind planul special de gestiune a resurselor 
umane

L356/202014

Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației 
naționale nr.1/2011

L363/202015

Propunere legislativă pentru acordarea stimulentului de risc 
persoanelor care lucrează în servicii de îngrijire pentru vârstnici

L365/202016

Propunere legislativă privind acordarea unei alocaţii de sprijin în 
vederea achitării chiriei în cazul persoanelor şi familiilor cu risc de 
vulnerabilitate socială ridicat

L366/202017

Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.76 din 16 ianuarie 
2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării 
forţei de muncă

L375/202018

Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 
nr.292/2011 privind legea asistenței sociale

L376/202019

Propunere legislativă pentru modificarea lit.a) a alin. (2) al art.39 din 
Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 
stimularea ocupării forţei de muncă

L377/202020

Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.62 din 
15 aprilie 2019 privind activitatea consulară

L382/202021

 -  înscrise pe ordinea de zi 33
Propunere legislativă privind completarea Legii nr.96/2006 privind 
Statutul deputaţilor şi senatorilor

L169/20091

Lege privind parteneriatul dintre stat si culte în domeniul serviciilor 
sociale

L384/20092

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, cu completările 
ulterioare

L242/20113

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor

L120/20124

Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) şi (4) ale articolului 24 
din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi senatorilor

L122/20125
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Propunere legislativă privind punerea în aplicare a prevederilor art.9 
Justiţia al Chartei Europene a Limbilor Regionale sau Minoritare 
conform Legii de ratificare nr.282/2007

L558/20136

Propunere legislativă pentru modificarea art.25 alin.(2) din Legea 
nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor 
publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de 
Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte 
normative

L39/20157

Propunere legislativă pentru modificarea Art.96 din Legea 303/2004 
privind statutul judecătorilor şi procurorilor

L304/20158

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.176 
din 1 septembrie 2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi 
demnităţilor publice

L558/20159

Propunere legislativă pentru modificarea art.58 alin.(4) din Legea 
educaţiei naţionale nr.1/2011

L565/201510

Propunere legislativă privind activitatea de prevenţie în sănătateL204/201611

Propunere legislativă privind acordarea unor drepturi specifice 
personalului didactic din  învăţământul preuniversitar

L205/201612

Propunere legislativă privind Statutul Autorităţii Naţionale pentru 
Protecţia Consumatorilor

L468/201613

Propunere legislativă pentru completarea art.284 din Legea nr.1/2011 
a educaţiei naţionale

L593/201614

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

L43/201715

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.215/2001 a administraţiei publice locale

L391/201716

Propunere legislativă pentru modificarea art.17 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar şi 
deconspirarea Securităţii

L397/201817

Propunere legislativă pentru modificarea art.33, alin.1 din Legea 
nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

L595/201818

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei 
Naţionale de Integritate

L611/201819

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

L161/201920
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Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.143/2000 privind 
prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, 
precum şi a Legii nr.194/2011 privind combaterea operaţiunilor cu 
produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele 
prevăzute de acte normative în vigoare

L372/201921

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei 
naţionale nr.1/2011, versiune actualizată la 02.10.2015, privind 
educaţia naţională

L498/201922

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.257 din 
Legea educaţiei naţionale nr.1/2011

L549/201923

Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor 
formelor de discriminare

L602/201924

Propunere legislativă pentru completarea Legii educaţei naţionale 
nr.1/2011

L605/201925

Propunere legislativă privind completarea art.95 din Legea educaţiei 
naţionale nr.1/2011

L608/201926

Propunere legislativă pentru completarea articolului 75 din Legea 
nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare

L609/201927

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.58 din 
Legea educaţiei naţionale nr.1/2011

L613/201928

Propunere legislativă pentru modificarea si completarea art.214 din 
Legea educaţiei naţionale nr.1/2011

L614/201929

Propunere legislativă legislativă pentru completarea art.76 din Legea 
educaţiei naţionale nr.1/2011

L615/201930

Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației 
naționale nr.1/2011

L83/202031

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
camerelor de comerţ din România nr.335/2007

L273/202032

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic 
veterinar

L295/202033

 - în reexaminare 15
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.3 din 22 februarie 
2000, privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu 
modificările şi completările ulterioare

L71/20111
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Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.1/2011 a educaţiei naţionale

L116/20152

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea alin.(2) al 
art.15 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali

L516/20153

Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.393/2004 privind 
Statutul aleşilor locali

L618/20154

Propunere legislativă privind interpretarea art.38 alin.(11) din Legea 
nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor

L251/20165

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de 
Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune

L263/20166

Propunere legislativă privind învestirea personalului didactic de 
predare, de conducere, de îndrumare şi de control cu exerciţiul 
autorităţii publice pe timpul şi în legatură cu îndeplinirea atribuţiilor de 
serviciu

L592/20167

Propunere legislativă pentru modificarea art.37 şi art.39 din Legea 
nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor

L406/20178

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
administraţiei publice locale nr.215/2001

L555/20179

Propunere legislativă pentru înfiinţarea Liceului Teologic Romano-
Catolic II. Rakoczi Ferenc

L26/201810

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.215/2001 a administraţiei publice locale şi a Legii nr.393/2004 
privind Statutul aleşilor locali

L108/201811

Propunere legislativă pentru modificarea art.19 din Legea nr.41/1994 
privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de 
Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune

L145/201812

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative în domeniul educaţiei

L246/201813

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi

L270/201814

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare

L606/201915

TOTAL iniţiative legislative pe agenda Senatului 246

*) CU SEDINTA COMUNA
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
   SENAT 

    Direcţia Generală Legislativă 
 

Hotărâri ale Senatului  
adoptate în sesiunea ordinară februarie - iunie 2020 

 

Nr. 
Crt. 

Număr / Dată Titlu 

1. 1/03.02.2020 
HOTĂRÂRE pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Biroului 
permanent al Senatului 

2. 2/03.02.2020 HOTĂRÂRE privind vacantarea funcţiei de preşedinte al Senatului 

3. 3/03.02.2020 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr.108/2018 privind aprobarea 
componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului 

4. 4/19.02.2020 
HOTĂRÂRE referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu 
"Pregătirea Conferinţei privind Viitorul Europei" - COM (2020)27 final 

5. 5/26.02.2020 
HOTĂRÂRE referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 
Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Programul de lucru anual 
al Uniunii privind standardizarea europeană pentru 2020 - COM (2019) 486 final 

6. 6/26.02.2020 
HOTĂRÂRE referitoare la raportul Comisiei către Parlamentul European și Consiliu 
privind progresele realizate de România în cadrul mecanismului de cooperare și de 
verificare - COM (2019) 499 final 

7. 7/26.02.2020 

HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al 
Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr.1.306/2013 în ceea ce privește 
disciplina financiară începând cu exercițiul financiar 2021 și a Regulamentului (UE) 
nr.1.307/2013 în ceea ce privește flexibilitatea între piloni în anul calendaristic 2020- COM 
(2019) 580 final 

8. 8/26.02.2020 

HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al 
Consiliului de stabilire a anumitor dispoziții tranzitorii privind sprijinul acordat din Fondul 
european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și din Fondul european de garantare 
agricolă (FEGA) în anul 2021, de modificare a Regulamentelor (UE) nr.228/2013, (UE) 
nr.229/2013 și (UE) nr.1.308/2013 în ceea ce privește resursele și repartizarea acestora 
pentru anul 2021 și de modificare a Regulamentelor (UE) nr.1.305/2013, (UE) 
nr.1.306/2013 și (UE) nr.1.307/2013 în ceea ce privește resursele aferente și aplicarea 
regulamentelor respective în anul 2021-COM (2019) 581 final 

9. 9/02.03.2020 HOTĂRÂRE privind numirea unor membri ai Consiliului Național de Integritate 

10. 10/02.03.2020 HOTĂRÂRE privind convocarea Consiliului Național de Integritate 

11. 11/02.03.2020 
HOTĂRÂRE referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - 
Raport privind punerea în aplicare a strategiilor naționale de integrare a romilor 2019 COM 
(2019) 406 final 
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12. 12/02.03.2020 
HOTĂRÂRE referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și 
Banca Centrală Europeană privind proiectele de planuri bugetare pentru 2020: evaluare 
globală COM (2019) 900 final 

13. 12/09.04.2020 
HOTĂRÂRE privind îndeplinirea atribuţiilor de preşedinte al Senatului de către unul dintre 
vicepreşedinţi 

14. 13/09.03.2020 
HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al 
Consiliului de instituire a Fondului pentru o tranziție justă COM (2020) 22 final 

15. 14/09.03.2020 

HOTĂRÂRE referitoare la propunerea modificată de Regulament al Parlamentului 
European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de 
dezvoltare regională, Fondul social european plus, Fondul de coeziune și Fondul european 
pentru pescuit și afaceri maritime și de instituire a unor norme financiare aplicabile acestor 
fonduri, precum și Fondului pentru azil și migrație, Fondului pentru securitate internă și 
Instrumentului pentru managementul frontierelor și vize COM (2020) 23 final 

16. 15/09.03.2020 
HOTĂRÂRE referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 
Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Programul de lucru al 
Comisiei pentru 2020 COM (2020) 37 final 

17. 16/26.03.2020 HOTĂRÂRE pentru completarea Regulamentului Senatului 

18. 17/28.04.2020 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr.108/2018 privind aprobarea 
componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului 

19. 18/28.04.2020 
HOTĂRÂRE referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul 
European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Banca Europeană de Investiţii şi Eurogroup 
- răspunsul economic coordonat ia epidemia de COVID-19 - COM (2020) 112 final 

20. 19/05.05.2020 

HOTĂRÂRE referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 
Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor 
și Banca Europeană de Investiții - Strategia anuală pentru 2020 privind creșterea durabilă - 
COM (2019) 650 final 

21. 20/05.05.2020 
HOTĂRÂRE referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 
Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - O Europă socială 
puternică pentru tranziții juste - COM (2020) 14 final 

22. 21/05.05.2020 

HOTĂRÂRE referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 
Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor. Planul de investiții pentru o 
Europă durabilă. Planul de investiții din cadrul Pactului ecologic European - COM (2020) 
21 final 

23. 22/05.05.2020 
HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al 
Consiliului de modificare a Regulamentului (CEE) nr.95/93 privind normele comune de 
alocare a sloturilor aeriene pe aeroporturile comunitare - COM (2020) 111 final 
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24. 23/05.05.2020 

HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al 
Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr.1.303/2013, a Regulamentului (UE) 
nr.1.301/2013 și a Regulamentului (UE) nr.508/2014 în ceea ce privește anumite măsuri 
specifice menite să mobilizeze investiții în sistemele de sănătate ale statelor membre și în 
alte sectoare ale economiilor acestora ca răspuns la epidemia de COVID-19 [Inițiativa 
pentru investiții în răspunsul la coronavirus] - COM (2020) 113 final 

25. 24/05.05.2020 
HOTĂRÂRE referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul 
European și Consiliu - COVID-19: restricția temporară a călătoriilor neesențiale către UE - 
COM (2020) 115 final 

26. 25/13.05.2020 
HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Decizie a Parlamentului European şi a 
Consiliului privind Anul european al căilor ferate (2021) - COM (2020) 78 final 

27. 26/12.06.2020 
HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al 
Consiliului de instituire a cadrului pentru realizarea neutralităţii climatice şi de modificare a 
Regulamentului (UE) 2018/1999 (Legea europeană a climei) - COM (2020) 80 final 

28. 27/12.06.2020 
HOTĂRÂRE referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 
Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - O strategie pentru IMM-
uri pentru o Europă sustenabilă şi digitală - COM (2020) 103 final 

29. 28/12.06.2020 

HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al 
Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr.1.303/2013 şi a Regulamentului (UE) 
nr.1.301/2013 in ceea ce priveşte măsuri specifice de asigurare a unei flexibilităţi 
excepţionale pentru utilizarea fondurilor structurale și de investiții europene ca răspuns la 
epidemia de COVID-19 - COM (2020) 138 final 

30. 29/12.06.2020 
HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al 
Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 223/2014 privind introducerea unor 
măsuri specifice pentru soluţionarea crizei COVID-19 - COM (2020) 141 final 

31. 30/12.06.2020 

HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al 
Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr.1.379/2013 şi a Regulamentului (UE) 
nr.508/2014 în ceea ce priveşte măsurile specifice de atenuare a impactului epidemiei de 
COVID-19 în sectorul pescuitului şi acvaculturii - COM (2020) 142 final 

32. 31/12.06.2020 
HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Consiliului privind instituirea 
unui instrument european de sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de şomaj în situație 
de urgentă (SURE) ca urmare a apariţiei epidemiei de COVID-19 - COM (2020) 139 final 

33. 32/12.06.2020 
HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al 
Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2017/745 privind dispozitivele medicale 
în ceea ce priveşte datele aplicării anumitor dispoziţii ale sale - COM (2020) 144 final 

34. 33/12.06.2020 

HOTĂRÂRE referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul 
European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor — 
Răspunsul la coronavirus: Utilizarea fiecărui euro disponibil, prin orice modalitate posibilă, 
pentru a salva vieţile şi mijloacele de trai — COM (2020) 143 final 
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35. 34/12.06.2020 

HOTĂRÂRE referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 
Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor privind "O Uniune a 
egalităţii: Strategia privind egalitatea de gen 2020-2025" - COM (2020) 152 final şi 
referitoare la Raportul Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic 
şi Social European şi Comitetul Regiunilor referitor la punerea in aplicare a Planului de 
acţiune al UE 2017-2019 privind combaterea diferenței de remunerare intre femei și bărbaţi 
- COM (2020) 101 final 

36. 35/12.06.2020 

HOTĂRÂRE referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 
Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Consolidarea procesului 
de aderare - O perspectivă credibilă de aderare la UE pentru Balcanii de Vest - COM (2020) 
57 final 

37. 36/12.06.2020 
HOTĂRÂRE referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - 
Situaţia actuală în materie de nereciprocitate în ceea ce priveşte politica în domeniul vizelor 
- COM (2020) 119 final 

38. 37/12.06.2020 
HOTĂRÂRE referitoare la Comunicarea Comisiei către Consiliu privind activarea clauzei 
derogatorii generale din cadrul Pactului de stabilitate și de creştere - COM (2020) 123 final 

39. 38/12.06.2020 

HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Decizie a Parlamentului European şi a 
Consiliului privind acordarea de asistenţă macrofinanciară partenerilor vizaţi de politica de 
extindere şi de politica de vecinătate în contextul crizei generate de pandemia de COVID-
19 - COM (2020) 163 final 

40. 39/12.06.2020 
HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Consiliului privind măsurile 
temporare referitoare la adunările generale ale societăţilor europene (SE) şi ale societăţilor 
cooperative europene (SCE) - COM (2020) 183 final 

41. 40/12.06.2020 
HOTĂRÂRE referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European și Consiliu - 
Către o strategie cuprinzătoare cu Africa - JOIN (2020) 4 final 

42. 41/12.06.2020 

HOTĂRÂRE referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European, Consiliul 
European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - 
Politica privind Parteneriatul estic după 2020: Consolidarea rezilienței - un Parteneriat estic 
care produce rezultate pentru toți JOIN (2020) 7 final 

43. 42/12.06.2020 
HOTĂRÂRE referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European, Consiliu, 
Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Comunicare privind 
răspunsul UE pe plan mondial la COVID-19 - JOIN (2020) 11 final 
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44. 43/12.06.2020 

HOTĂRÂRE referitoare la Pachetul privind Semestrul European 2020 - COM (2020) 55 
final - Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală 
Europeană, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind 
evaluarea guvernantei economice - COM (2019) 651 final - Raport al Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană și Comitetul Economic și 
Social European - Raportul privind mecanismul de alertă 2020 - COM (2019) 653 final - 
Propunere de Raport comun privind ocuparea forței de muncă al Comisiei Europene și al 
Consiliului care însoțește Comunicarea Comisiei referitoare la strategia anuală privind 
creșterea durabilă 2020 - SDW (2020) 522 final - Document de lucru al Serviciilor 
Comisiei Raportul de tară din 2020 privind România 

45. 44/12.06.2020 

HOTĂRÂRE referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 
Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Sprijinirea Balcanilor de 
Vest pentru combaterea COVID-19 și redresarea postpandemică – Contribuția Comisiei în 
perspectiva reuniunii liderilor UE și ai Balcanilor de Vest din 6 mai 2020 - COM (2020) 
315 final 

46. 45/12.06.2020 

HOTĂRÂRE referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European și Consiliu - 
Planul de acțiune al UE privind drepturile omului și democrația 2020-2024 - JOIN (2020) 5 
final și referitoare la Propunerea comună de Recomandare a Consiliului către Consiliul 
European privind adoptarea unei decizii de stabilire a obiectivelor strategice ale Uniunii 
care trebuie urmărite prin Planul de acțiune al UE privind drepturile omului și democrație 
2020-2024 - JOIN (2020)6 final 

47. 46/12.06.2020 

HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al 
Consiliului de stabilire a unor măsuri specifice și temporare, în contextul pandemiei de 
COVID-19, privind valabilitatea anumitor certificate, licențe și autorizații, precum și 
amânarea anumitor controale și formări periodice în anumite domenii ale legislației din 
sectorul transporturilor - COM (2020) 176 final 

48. 47/12.06.2020 

HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al 
Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr.1.008/2008 al Parlamentului European 
și al Consiliului privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate, 
având în vedere pandemia de COVID-19 - COM (2020) 178 final 

49. 48/12.06.2020 

HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al 
Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr.2.012/2002 al Consiliului pentru a 
oferi asistentă financiară statelor membre și tărilor care negociază aderarea lor la Uniune 
grav afectate de o urgentă majoră de sănătate publică - COM (2020) 114 final 

50. 49/12.06.2020 

HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al 
Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2017/352 pentru a permite organelor de 
administrare sau autorităților competente să prevadă o flexibilitate în ceea ce privește 
perceperea taxei de utilizare a infrastructurii portuare în contextul pandemiei de COVID-19 
- COM (2020) 177 final 

51. 50/23.06.2020 

HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 
2011/16/UE în vederea soluţionării nevoii urgente de amânare a anumitor termene pentru 
depunerea şi schimbul de informaţii în domeniul fiscal ca urmare a pandemiei de COVID-
19 - COM (2020) 197 final 
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52. 51/23.06.2020 
HOTĂRÂRE referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 
Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Identificarea și 
înlăturarea barierelor din cadrul pieţei unice - COM (2020) 93 final 

53. 52/23.06.2020 

HOTĂRÂRE referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 
Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Plan de acţiune pe 
termen lung pentru o mai bună implementare şi asigurare a respectării normelor privind 
piaţa unică - COM (2020) 94 final 

54. 53/23.06.2020 
HOTĂRÂRE referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu 
privind identitatea administratorului de active pentru fondul comun de provizionare, în 
conformitate cu art. 212 din Regulamentul financiar 2018/1.046 - COM (2020) 130 final 

55. 54/23.06.2020 

HOTĂRÂRE referitoare la Addendumul la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor 
privind strategia Uniunii Europene pentru regiunea Mării Adriatice și a Mării Ionice - COM 
(2020) 132 final 

56. 55/23.06.2020 
HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Decizie a Consiliului de modificare a directivelor 
(UE) 2017/2.455 şi (UE) 2019/1.995 în ceea ce priveşte datele de transpunere și aplicare, 
din cauza izbucnirii crizei COVID-19 - COM (2020) 198 final 

57. 56/23.06.2020 
HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament de punere în aplicare al Consiliului 
de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/2.026 în ceea ce priveşte 
datele de aplicare, din cauza izbucnirii crizei COVlD-19 - COM (2020) 199 final 

58. 57/23.06.2020 
HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Consiliului de modificare a 
Regulamentului (UE) 2017/2.454 în ceea ce priveşte datele de aplicare, din cauza izbucnirii 
crizei COVID-19 - COM (2020) 201 final 

59. 58/23.06.2020 

HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al 
Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr.1.305/2013 în ceea ce priveşte 
măsurile specifice de acordare a unui sprijin temporar excepţional în cadrul FEADR ca 
răspuns la epidemia de COVID-19 - COM (2020) 186 final 

60. 59/23.06.2020 

HOTĂRÂRE referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European în 
conformitate cu art.294 alin.(6) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene privind 
poziţia Consiliului referitoare la adoptarea unui regulament al Parlamentului European și al 
Consiliului privind instituirea unui cadru care să faciliteze investiţiile durabile 2018/0178 
(COD) şi de modificare a Regulamentului 2019/2.088 privind informaţiile privind 
durabilitatea în sectorul serviciilor financiare - COM (2020) 155 final 

61. 93/07.06.2020 HOTĂRÂRE privind vacantarea unui mandat de senator 

62. 94/07.06.2020 HOTĂRÂRE privind validarea unui mandat de senator 

63. 95/07.06.2020 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr.108/2018 privind aprobarea 
componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului 
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64. 96/08.07.2020 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr.108/2018 privind aprobarea 
componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului 
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
   SENAT 

    Direcţia Generală Legislativă 
 

Hotărâri adoptate de Parlamentul României  
în sesiunea ordinară februarie - iunie 2020 

 
 
 

Nr. 
Crt. 

Număr / 
Dată 

Titlu 

1. 1/14.03.2020 HOTĂRÂRE pentru acordarea încrederii Guvernului 

2. 2/14.03.2020 
HOTĂRÂRE privind completarea Regulamentului activităților comune ale Camerei 
Deputaților si Senatului 

3. 3/19.03.2020 
HOTĂRÂRE pentru încuviinţarea măsurii adoptate de Preşedintele României privind 
instituirea stării de urgenţă pe întreg teritoriul României 

4. 4/16.04.2020 
HOTĂRÂRE pentru încuviințarea măsurii adoptate de Președintele României privind 
prelungirea stării de urgență pe întreg teritoriul României 

5. 5/20.05.2020 
HOTĂRÂRE pentru încuviinţarea stării de alertă şi a măsurilor instituite prin Hotărârea 
Guvernului nr.394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe 
durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 

6. 6/18.06.2020 
HOTĂRÂRE privind aprobarea participării Armatei României la Operația Gallant 
Phoenix începând cu anul 2020 

7. 7/18.06.2020 
HOTĂRÂRE privind aprobarea participării Armatei României la Operația Sentinel 
începând cu anul 2020 

8. 8/18.06.2020 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea înființării pe teritoriul României a Comandamentului 
Corpului Mulținational de Sud-Est, sub denumirea Headquarters Multinational Corps 
South-East (HQ MNC-SE) 

9. 9/24.06.2020 
HOTĂRÂRE privind numirea preşedintelui - membru executiv al Consiliului Autorităţii 
de Supraveghere Financiară 

10. 10/24.06.2020 
HOTĂRÂRE privind numirea unui vicepreşedinte şi a doi membri în Comitetul de 
reglementare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei 

11. 11/24.06.2020 
HOTĂRÂRE privind numirea doamnei Moţ Sofia Mariana în funcţia de preşedinte al 
Secţiei de drept public a Consiliului Legislativ 

12. 12/24.06.2020 
HOTĂRÂRE privind numirea domnului Greblă Toni în funcţia de preşedinte al Secţiei de 
drept privat a Consiliului Legislativ 
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13. 13/24.06.2020 

HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr.3/2017 privind 
alegerea membrilor şi a biroului Comisiei comune permanente a Camerei Deputaţilor şi 
Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului Român 
de Informaţii 

14. 14/24.06.2020 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr.21/2017 privind 
alegerea membrilor şi a biroului Comisiei parlamentare speciale pentru controlul 
activităţii Serviciului de Informaţii Externe 

15. 15/24.06.2020 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.9/2017 
privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a 
Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Francofoniei 

16. 16/24.06.2020 

HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.10/2017 
privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a 
Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării 
Negre 

17. 17/24.06.2020 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.14/2017 
privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a 
Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Mediteranei 

18. 18/24.06.2020 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.7/2017 
privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a 
Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei 

19. 19/24.06.2020 

HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.11/2017 
privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a 
Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Organizaţiei pentru Securitate şi 
Cooperare în Europa 

20. 20/30.06.2020 
HOTĂRÂRE privind numirea unor membri în Colegiul director al Consiliului Naţional 
pentru Combaterea Discriminării 

21. 21/30.06.2020 
HOTĂRÂRE privind numirea unor consilieri de conturi, a unui vicepreşedinte la Curtea 
de Conturi şi a unui vicepreşedinte la Autoritatea de Audit 

22. 22/30.06.2020 
HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei naţionale de apărare a ţării pentru perioada 
2020-2024 

23. 23/30.06.2020 
HOTĂRÂRE privind înfiinţarea Comisiei parlamentare de anchetă pentru investigarea 
eventualelor nereguli şi fraude semnalate în spaţiul public cu ocazia deplasării 
muncitorilor sezonieri români la cules de sparanghel 

24. 24/30.06.2020 
HOTĂRÂRE pentru înfiinţarea unei comisii parlamentare de anchetă privind achiziţiile şi 
gestionarea stării de urgenţă 

25. 25/30.06.2020 

HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României 
nr.17/2017 pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei permanente comune a 
Camerei Deputaţilor şi Senatului privind Statutul deputaților şi al senatorilor, organizarea 
şi funcţionarea şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului 
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26. 26/30.06.2020 
HOTĂRÂRE pentru completarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.9/2017 
privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a 
Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Francofoniei 
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
    SENAT 

     Direcţia Generală Legislativă 

 
Situaţia declaraţiilor politice prezentate de senatori  

în sesiunea februarie – iunie 2020 
 
 

Grup parlamentar Total senatori 
(136) 

Total declaraţii 
politice 

PSD 70 18 
PNL 31 4 
USR 13 7 
UDMR 9 - 
Neafiliați grupurilor 
parlamentare 

13 6 

 

 
TOTAL:    35 
   
  
 

Domeniul tematic Sesiunea I 
Agricultură 1 
Cultură 1 
Educaţie/învăţământ/cercetare 1 
Electoral 2 
Fonduri europene 1 
Instituţii 2 
Justiţie 1 
Legislaţie internă 1 
Minorităţi naţionale 2 
Politică internă 7 
Politico-economic 2 
Sănătate 2 
Social 1 
Social-economic 2 
Social-politic 8 
Turism 1 
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
   SENAT 

    Direcţia Generală Legislativă 
 
 

Situaţia întrebărilor şi interpelărilor adresate de senatori  
în sesiunea februarie – iunie 2020 

 
 

 ÎNTREBĂRI  şi  INTERPELĂRI 
 
TOTAL                         834         
       
din care: 

- întrebări            501               
- interpelări         333       

 
 

ÎNTREBĂRI 
 

Grup parlamentar Total senatori 
Total 

întrebări 
depuse 

Total întrebări 
cu răspuns 

PSD 70 197 112 
PNL 31 51 38 
USR 13 202 108 
UDMR 9 5 2 
Senatori neafiliați la 
grupurile 
parlamentare 

13 46 31 

 
 

INTERPELĂRI 
 

Grup parlamentar Total senatori 
Total 

interpelări 
depuse 

Total interpelări 
cu răspuns 

PSD 70 132 68 
PNL 31 33 22 
USR 13 131 59 
UDMR 9 1 0 
Senatori neafiliați la 
grupurile 
parlamentare 

13 36 24 
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
   SENAT 

    Direcţia Generală Legislativă 

 
 
 
 
 
 
 
 

ŞEDINŢELE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI  
 în sesiunea februarie – iunie 2020 

 
 
 

Şedinţe Senat Sedinţe comune 

26 11 

TOTAL ŞEDINŢE  37 

 
 
 
 
 
 
 
 

Buletin legislativ sesiunea februarie - iunie 2020                                                  Informații la data de 1 iulie 2020 231



PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
        SENAT 

     Direcţia generală legislativă 
 
 

MOŢIUNI DE CENZURĂ DEPUSE ŞI DEZBĂTUTE 
în prima sesiune ordinară a anului 2020 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. 
crt 

Titlul 
Moţiunii de cenzură 

 
Iniţiatori 

Data 
depunere 

 

Data 
prezentare 

BPR 
 

Data 
prezentare 
plen reunit 

Data 
dezbatere/vot 

plen reunit 
Rezultatul votului 

adoptată 

DA NU AB. 

1. 
Guvernul Orban/PNL: 

privatizarea democrației 
românești! 

208 senatori și 
deputați 

30.01.2020 30.01.2020 03.02.2020 05.02.2020 

261 139 0 
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

        SENAT 
     Direcţia generală legislativă 

 
 

MOŢIUNI SIMPLE DEPUSE ŞI DEZBĂTUTE 
în prima sesiune ordinară a anului 2020 

 
 

Nr. 
crt 

Titlul  Moţiunii simple Iniţiatori 
Data 

depunere 
în plen Senat

Data discutare 
timpi în 

BP/Comitet 

Data 
dezbatere/vot 

în plen  
Rezultatul votului 

adoptată 

DA NU AB. 1.  
Lenea, minciuna și incompetența 

ministrului Oros 

72 senatori PSD 
și senatori 
neafiliaţi 

12.05.2020 18.05.2020 18.05.2020 

68 32 5 

adoptată 
DA NU AB. 2.  

Democrația românească în derivă, cu 
Vela ruptă, în timp de pandemie 

60 senatori PSD 19.05.2020 25.05.2020 26.05.2020 
65 25 5 

adoptată 
DA NU AB. 3.  

Opriți-o pe „Doamna în Negru“  de la 
Ministerul Șomajului și Prăbușirii 

Sociale 
59 senatori PSD 03.06.2020 09.06.2020 09.06.2020 

76 28 0 
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