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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

266

88

15

0

73

178

33
76

187

14

79

69

a) pe tipuri:

- propuneri legislative 94

- ordonanţe emise în baza legilor de abilitare 0

septembrie - decembrie 2020

activităţii legislative desfăşurate în sesiunea

c) iniţiate de cetăţeni 0
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3. Legi promulgate 104

- promulgate 

- aflate la promulgare 

30

8

- în mediere 0

- trimise Camerei Deputaţilor pentru dezbatere 147

- în reexaminare 0

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 16 3

Proiecte de lege 6 5 2

Ordonante 51 8 6

adoptate
pe agenda de 

lucru a 
comisiilor

pe agenda de 
lucru a plenului

Stadiul iniţiativelor legislative înregistrate la Senat  în 
sesiunea septembrie - decembrie 2020*

*Informaţii la data de 31.12.2020
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Proiecte de lege  înregistrate la Senat pentru dezbatere în sesiunea 
septembrie - decembrie 2020

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENAT
Direcţia generală legislativă

- proiecte de lege care se dezbat în şedinţă comună 4

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

76

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

29

- propuneri legislative depuse la Senat spre 
dezbatere

157

TOTAL iniţiative legislative înregistrate la Senat 266
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Proiecte de lege  înregistrate la Senat pentru dezbatere în sesiunea 
septembrie - decembrie 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 4

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.161/2020 pentru completarea 
art.12 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.135/2020 cu privire la 
rectificarea bugetului de stat pe anul 
2020, modificarea unor acte 
normative şi stabilirea unor măsuri 
bugetare

E209/14.09.2020
 b544/2020

- procedură de 
urgenţă

nerepartizat de Biroul 
permanent la comisii

1

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.96 din 21 aprilie 2006 privind 
Statutul deputaţilor şi senatorilor

/14.10.2020 
b586/2020

- procedură de 
urgenţă

2

Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.201/2020 cu privire la rectificarea 
bugetului de stat pe anul 2020

E261/24.11.2020
 b709/2020

- procedură de 
urgenţă

nerepartizat de Biroul 
permanent la comisii

3

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.202/2020 privind rectificarea 
bugetului asigurărilor sociale de stat 
pe anul 2020

E262/24.11.2020
 b710/2020

- procedură de 
urgenţă

nerepartizat de Biroul 
permanent la comisii

4
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

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

76

Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.272/2004 
privind protecţia şi promovarea 
drepturilor copilului

E73/19.06.2019 
L318/2019

- procedură de 
urgenţă

-lege organicăcu raport finalizat 
(proiectul se aflã în 
reexaminare, la 
cererea Presedintelui)

5

adoptat de Senat 
(07.10.2019)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(03.06.2020)

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 ordinarăcu raport finalizat 
(proiectul se aflã în 

adoptat de Senat 
(08.04.2020)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(23.04.2020)

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

7

adoptat de Senat 
(12.05.2020)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(03.06.2020)

Lege pentru modificarea și 
completarea Legii nr.295/2004 
privind regimul armelor și al 
munițiilor

E84/08.05.2020 
L280/2020

-lege ordinarăcu raport finalizat 
(proiectul se aflã în 
reexaminare, la 
cererea Presedintelui)

- prioritate 
legislativă

8

respins de Senat 
(23.06.2020)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(13.10.2020)
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

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 ordinarăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului (proiectul se 
aflã în reexaminare, în 
urma Deciziei de 

adoptat de Senat 
(03.06.2020)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(17.06.2020)

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

10

adoptat de Senat 
(03.06.2020)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(24.06.2020)

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

11

adoptat de Senat 
(03.06.2020)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(17.06.2020)
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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.123/2020 pentru modificarea 
art.3 din Legea nr.61/1993 privind 
alocația de stat pentru copii

E161/31.07.2020
 L491/2020

- procedură de 
urgenţă

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

12

adoptat de Senat 
(11.08.2020)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(19.08.2020)

adoptat de Senat 
(30.12.2020)

Proiect de lege pentru modificarea și
 completarea Legii nr.302/2004 
privind cooperarea judiciară 
internațională în materie penală

E197/02.09.2020
 L580/2020

-lege organicăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

- prioritate 
legislativă

13

adoptat de Senat 
(14.10.2020)

Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţã a Guvernului 
nr.148/2020 pentru instituirea unei 
scheme de ajutor de stat acordat 
producătorilor agricoli care au 
înființat culturi în toamna anului 
2019, afectate de seceta pedologică

E193/01.09.2020
 L581/2020

- procedură de 
urgenţă

A devenit Legea nr. 
247/10.11.2020 

adoptat de Senat 
(01.10.2020)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(20.10.2020)

Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.149/2020 privind instituirea unei 
scheme de ajutor de stat pentru 
susținerea activității crescătorilor din 
sectorul bovin în contextul crizei 
economice generate de pandemia 
COVID 19

E194/02.09.2020
 L582/2020

- procedură de 
urgenţă

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

15

adoptat de Senat 
(01.10.2020)

Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.150/2020 privind instituirea 
Schemei de ajutor de stat pentru 
susținerea activității crescătorilor din 
sectorul suin în contextul crizei 
economice generate de pandemia 
COVID-19

E195/02.09.2020
 L583/2020

- procedură de 
urgenţă

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

16

adoptat de Senat 
(01.10.2020)
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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.151/2020 privind aprobarea 
Schemei de ajutor de stat pentru 
susținerea activității crescătorilor din 
sectorul avicol în contextul crizei 
economice generate de pandemia 
COVID-19

E196/02.09.2020
 L584/2020

- procedură de 
urgenţă

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

17

adoptat de Senat 
(01.10.2020)

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.152/2020 pentru modificarea 
unor acte normative în vederea 
extinderii categoriilor de plăți care 
pot fi efectuate prin intermediul 
Sistemului național electronic de 
plată online

E198/01.09.2020
 L585/2020

- procedură de 
urgenţă

A devenit Legea nr. 
271/25.11.2020 
promulgatã prin decret 

adoptat de Senat 
(30.09.2020)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(03.11.2020)

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.153/2020 pentru instituirea unor 
măsuri fiscale de stimulare a 
menținerii/creșterii capitalurilor 
proprii, precum și pentru 
completarea unor acte normative

E200/04.09.2020
 L586/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

19

adoptat de Senat 
(30.09.2020)

Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.154/2020 privind instituirea unor 
măsuri pentru sprijinul tinerilor 
fermieri

E201/04.09.2020
 L587/2020

- procedură de 
urgenţă

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

adoptat de Senat 
(03.10.2020)

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.160/2020 pentru modificarea și 
completarea Ordonanței Guvernului 
nr.22/1999 privind administrarea 
porturilor și a căilor navigabile, 
utilizarea infrastructurilor de 
transport naval aparținând 
domeniului public, precum și 
desfășurarea activităților de 
transport naval în porturi și pe căile 
navigabile interioare, precum și 
pentru completarea art.25 alin.(1) 
din Legea concurenței nr.21/1996

E208/11.09.2020
 L591/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

21

adoptat de Senat 
(07.10.2020)
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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.155/2020 privind unele măsuri 
pentru elaborarea Planului Național 
de Relansare și Reziliență necesar 
României pentru accesarea de 
fonduri externe rambursabile și 
nerambursabile în cadrul 
Mecanismului de Redresare și 
Reziliență

E203/07.09.2020
 L592/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

22

adoptat de Senat 
(06.10.2020)

Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.156/2020 privind unele măsuri 
pentru susținerea dezvoltării 
teritoriale a localităților urbane și 
rurale din România cu finanțare din 
fonduri externe nerambursabile

E204/07.09.2020
 L593/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

23

adoptat de Senat 
(06.10.2020)

Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.157/2020 privind acordarea unui 
ajutor financiar sub formă de 
voucher pentru încurajarea și 
sprijinirea copiilor în practicarea 
sportului de performanță

E205/07.09.2020
 L594/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

24

adoptat de Senat 
(07.10.2020)

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.158/2020 pentru aprobarea 
Programului de finanțare „Fondul de 
acțiune în domeniul 
managementului energiei durabile”

E206/07.09.2020
 L595/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

25

adoptat de Senat 
(07.10.2020)
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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.159/2020 privind finanțarea 
întreprinderilor mici și mijlocii și 
domeniului HORECA pentru 
instalarea sistemelor de panouri 
fotovoltaice pentru producerea de 
energie electrică cu o putere 
instalată cuprinsă între 27kWp - 
100kWp necesară consumului 
propriu și livrarea surplusului în 
Sistemul Energetic Național, 
precum și a stațiilor de reîncărcare 
de 22KW pentru vehicule electrice şi
 electrice hibrid plug-in, prin 
Programul de finanțare "ELECTRIC 
UP"

E207/08.09.2020
 L596/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

26

adoptat de Senat 
(07.10.2020)

Proiect de lege pentru modificarea şi
 completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.11/2003 privind gospodărirea în 
siguranţă a deşeurilor radioactive şi 
a combustibilului nuclear uzat

E210/16.09.2020
 L601/2020

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

27

adoptat de Senat 
(04.11.2020)

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.162/2020 pentru completarea 
Ordonanței de urgență 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

E211/25.09.2020
 L608/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

28

adoptat de Senat 
(14.10.2020)

Biroul Baze de Date Economice și Legislative                                  Informații la data 31 decembrie 2021 11



Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.163/2020 pentru completarea 
art.159 din Legea nr.263/2010 
privind sistemul unitar de pensii 
publice, precum și pentru adoptarea 
unor măsuri în domeniul asigurării 
unor persoane în sistemul public de 
pensii

E212/28.09.2020
 L609/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege organicăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

29

adoptat de Senat 
(21.10.2020)

Proiect de lege pentru modificarea și
 completarea Ordonanței de urgență 
a Guvernului nr.195/2002 privind 
circulația pe drumurile publice

E219/02.10.2020
 L613/2020

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

30

respins de Senat 
(14.10.2020)

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.164/2020 pentru completarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul 
administrativ

E214/02.10.2020
 L614/2020

- procedură de 
urgenţă

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

31

adoptat de Senat 
(31.10.2020)

Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.165/2020 privind mandatul 
acordat ministerelor pentru 
identificarea, selectarea și 
rezervarea imobilelor destinate ca 
sedii ale unor agenții sau centre 
europene nou înființate

E215/02.10.2020
 L615/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

32

adoptat de Senat 
(31.10.2020)

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.166/2020 pentru modificarea 
Legii nr.173/2020 privind unele 
măsuri pentru protejarea intereselor 
naţionale în activitatea economică

E216/02.10.2020
 L616/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege organicăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului (proiectul se 
aflã în reexaminare, la 
cererea Presedintelui)

33

adoptat de Senat 
(07.10.2020)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(14.10.2020)
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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.166/2020 pentru modificarea 
Legii nr.173/2020 privind unele 
măsuri pentru protejarea intereselor 
naţionale în activitatea economică

E216/02.10.2020
 L616/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege organicăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului (proiectul se 
aflã în reexaminare, la 
cererea Presedintelui)

34

adoptat de Senat 
(07.10.2020)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(14.10.2020)

Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.167/2020 privind unele măsuri 
pentru susținerea activităţii unor 
aeroporturi regionale, în contextul 
crizei economice generată de 
pandemia COVID-19 și pentru 
modificarea și completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.139/2020 privind instituirea 
cadrului legal pentru acordarea unor 
ajutoare de stat Societăţii 
"Compania naţională de transporturi 
aeriene române – TAROM" - S.A. şi 
Societăţii Blue Air Aviation - S.A. 
pentru compensarea pierderilor 
economice suferite în contextul 
pandemiei de COVID-19

E217/02.10.2020
 L617/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

35

adoptat de Senat 
(21.10.2020)
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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.168/2020 pentru completarea 
Ordonanței de urgență 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

E218/02.10.2020
 L618/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege ordinarăTrimis la promulgare

36

adoptat de Senat 
(21.10.2020)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(24.11.2020)

Proiect de lege pentru participarea 
României la majorarea asimetrică 
de capital a Băncii Europene de 
Investiții în conformitate cu Decizia 
(UE) 2019/1255 a Consiliului din 18 
iulie 2019 de modificare a 
Protocolului nr.5 privind Statutul 
Băncii Europene de Investiții

E220/09.10.2020
 L624/2020

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

37

adoptat de Senat 
(25.11.2020)

Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.169/2020 privind completarea 
art.3 din Ordonanța 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

E221/2020/09.10
.2020 L625/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

38

adoptat de Senat 
(07.11.2020)
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Proiect de lege privind aprobarea 
plății cotizației anuale a României la 
bugetul Centrului European de 
Excelență dedicat gestionării civile a 
crizelor - European Center of 
Excellence for Civilian Crisis 
Management, precum și pentru 
completarea Ordonanței Guvernului 
nr.41/1994 privind autorizarea plății 
cotizațiilor la organizațiile 
internaționale interguvernamentale 
la care România este parte

E229/16.10.2020
 L633/2020

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

39

adoptat de Senat 
(03.12.2020)

Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.170/2020 privind acţiunile în 
despăgubire în cazurile de încălcare 
a dispozițiilor legislației în materie 
de concurență, precum şi pentru 
modificarea şi completarea Legii 
concurenţei nr.21/1996

E223/15.10.2020
 L634/2020

- procedură de 
urgenţă

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

40

adoptat de Senat 
(13.11.2020)

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.172/2020 pentru modificarea 
unor acte normative, aprobarea 
unor măsuri privind proiectele de 
mediu cu finanțare din fonduri 
externe nerambursabile, precum și 
pentru reglementarea serviciului 
public inteligent alternativ pentru 
procesarea apelor uzate urbane

E225/15.10.2020
 L635/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

41

adoptat de Senat 
(13.11.2020)

Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.173/2020 privind reglementarea 
condițiilor pentru atribuirea și 
închirierea unor imobile, proprietate 
publică și privată a statului, aflate în 
administrarea Regiei Autonome 
"Administrația Patrimoniului 
Protocolului de Stat"

E226/15.10.2020
 L636/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

42

adoptat de Senat 
(13.11.2020)
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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.174/2020 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative 
care reglementează activitatea de 
sprijin financiar din fonduri externe 
nerambursabile, în contextul crizei 
provocate de COVID-19

E227/15.10.2020
 L637/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege organicăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

43

adoptat de Senat 
(13.11.2020)

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.175/2020 pentru completarea 
unor acte normative cu incidență în 
protecția animalelor, precum și 
pentru stabilirea unor măsuri 
organizatorice

E228/16.10.2020
 L638/2020

- procedură de 
urgenţă

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

44

adoptat de Senat 
(14.11.2020)

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.176/2020 pentru modificarea 
art.6 din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.157/2020 privind 
acordarea unui ajutor financiar sub 
formă de voucher pentru 
încurajarea și sprijinirea copiilor în 
practicarea sportului de performanță

E230/19.10.2020
 L639/2020

- procedură de 
urgenţă

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

45

adoptat de Senat 
(17.11.2020)

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.193/2020 pentru modificarea și 
completarea Ordonanței Guvernului 
nr.4/2019 privind reorganizarea 
sistemului naţional de clasificare a 
carcaselor de bovine, porcine şi 
ovine, precum şi monitorizarea, 
controlul şi raportarea preţurilor de 
piaţă ale carcaselor şi ale 
animalelor vii

E251/09.11.2020
 b645/2020

- procedură de 
urgenţă

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

46

adoptat de Senat 
(08.12.2020)

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.194/2020 pentru completarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.11/2020 privind stocurile de 
urgență medicală, precum și unele 
măsuri aferente instituirii carantinei

E252/09.11.2020
 b646/2020

- procedură de 
urgenţă

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

47

adoptat de Senat 
(08.12.2020)
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Proiect de lege privind înființarea 
Institutului Teologic Creștin după 
Evanghelie ''Timotheus'' din 
București

E239/28.10.2020
 L656/2020

-lege ordinarăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

- prioritate 
legislativă

48

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.184/2020 pentru modificarea și 
completarea Legii nr.121/2014 
privind eficiența energetică

E241/30.10.2020
 L657/2020

- procedură de 
urgenţă

l di ăTrimis la Cameră

- prioritate 
legislativă

adoptat de Senat 
(28.11.2020)

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.178/2020 pentru modificarea 
Legii nr.84/1992 privind regimul 
zonelor libere

E232/23.10.2020
 L658/2020

- procedură de 
urgenţă

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

adoptat de Senat 
(21.11.2020)

Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.179/2020 privind instituirea unor 
măsuri pentru asigurarea resurselor 
umane necesare instituțiilor din 
cadrul sistemului național de 
apărare, ordine publică și securitate 
națională, Ministerului Sănătății și 
unităților subordonate, unităților 
sanitare și serviciilor de asistență 
socială în contextul situației 
epidemiologice determinate de 
răspândirea coronavirusului SARS-
CoV-2

E233/23.10.2020
 L659/2020

- procedură de 
urgenţă

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

51

adoptat de Senat 
(21.11.2020)
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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.180/2020 pentru modificarea și 
completarea Legii nr.136/2020 
privind instituirea unor măsuri în 
domeniul sănătăţii publice în situaţii 
de risc epidemiologic şi biologic, a 
Ordonanței de urgenţă a Guvernului 
nr.158/2005 privind concediile şi 
indemnizaţiile de asigurări sociale 
de sănătate, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri cu privire la 
acordarea concediilor medicale

E234/23.10.2020
 L660/2020

- procedură de 
urgenţă

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

52

adoptat de Senat 
(21.11.2020)

Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.181/2020 privind unele măsuri 
fiscal-bugetare, pentru modificarea 
și completarea unor acte normative 
și pentru prorogarea unor termene

E235/26.10.2020
 L661/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

53

adoptat de Senat 
(25.11.2020)

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.182/2020 pentru completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.147/2020 privind acordarea unor 
zile libere pentru părinţi în vederea 
supravegherii copiilor, în situaţia 
limitării sau suspendării activităţilor 
didactice care presupun prezenţa 
efectivă a copiilor în unităţile de 
învăţământ şi în unităţile de 
educaţie timpurie antepreşcolară, ca 
urmare a răspândirii coronavirusului 
SARS-CoV-2, precum și a art.6 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.132/2020 privind măsuri de sprijin 
destinate salariaţilor şi angajatorilor 
în contextul situaţiei epidemiologice 
determinate de răspândirea 
coronavirusului SARS-CoV-2, 
precum şi pentru stimularea creşterii 
ocupării forţei de muncă

E236/27.10.2020
 L662/2020

- procedură de 
urgenţă

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

54

adoptat de Senat 
(25.11.2020)
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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.195/2020 privind măsuri în 
domeniul registrului comerțului

E253/13.11.2020
 b662/2020

- procedură de 
urgenţă

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

55

adoptat de Senat 
(12.12.2020)

Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.183/2020 privind  desfășurarea 
pe perioada stării de alertă a 
concursurilor pentru ocuparea 
posturilor vacante din cadrul unor 
instituții din sistemul justiției, precum 
și din cadrul Curții de Conturi

E237/28.10.2020
 L663/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege organicăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

56

adoptat de Senat 
(26.11.2020)

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.185/2020 pentru modificarea și 
completarea art.1 din Ordonanţa de 
urgență a Guvernului nr.5/2019 
privind aprobarea scoaterii din 
rezerva de stat, sub formă de 
împrumut, a unei cantităţi de păcură 
necesare asigurării, pe perioada de 
iarnă, a agentului termic pentru 
încălzirea populaţiei din municipiul 
Drobeta-Turnu Severin, judeţul 
Mehedinţi

E242/29.10.2020
 L664/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

57

adoptat de Senat 
(28.11.2020)

Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.186/2020 privind instituirea unor 
măsuri urgente pentru asigurarea 
necesarului de medici pe durata 
riscului epidemiologic generat de 
pandemia de COVID-19 și pentru 
modificarea art.11 din Legea 
nr.55/2020 privind unele măsuri 
pentru prevenirea și combaterea 
efectelor pandemiei de COVID-19

E243/29.10.2020
 L665/2020

- procedură de 
urgenţă

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

58

adoptat de Senat 
(28.11.2020)

Biroul Baze de Date Economice și Legislative                                  Informații la data 31 decembrie 2021 19



Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.187/2020 pentru modificarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.144/2020 privind unele măsuri 
pentru alocarea de fonduri externe 
nerambursabile necesare 
desfăşurării în condiţiile de 
prevenţie a activităţilor didactice 
aferente anului școlar/universitar 
2020/2021 în contextul riscului de 
infecție cu coronavirus SARS-CoV-2

E244/29.10.2020
 L666/2020

- procedură de 
urgenţă

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

59

adoptat de Senat 
(28.11.2020)

Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.188/2020 privind unele măsuri 
temporare necesare pentru 
exercitarea funcției de conducător al 
compartimentului financiar contabil 
din administrația publică centrală

E245/29.10.2020
 L667/2020

- procedură de 
urgenţă

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

60

adoptat de Senat 
(28.11.2020)

Proiect de lege privind aderarea 
Secretariatului General al 
Guvernului la Reţeaua Europeană a 
Consiliilor Europene de Mediu și 
Dezvoltare Durabilă (EEAC) și 
aprobarea plății 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

E254/18.11.2020
 b668/2020

-lege ordinarănerepartizat de Biroul 
permanent la comisii

- prioritate 
legislativă

61
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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.189/2020 pentru modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.38/2010 privind transmiterea unor 
bunuri mobile, proprietate privată a 
statului, din administrarea şi 
evidenţa proprie a Ministerului 
Apărării Naţionale, Ministerului 
Afacerilor Interne și Ministerului 
Justiției - Administrația Națională a 
Penitenciarelor și unitățile 
subordonate acesteia în 
administrarea unor operatori 
economici din industria de apărare, 
aflaţi sub autoritatea Ministerului 
Economiei, Comerţului şi Turismului

E246/29.10.2020
 L668/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

62

adoptat de Senat 
(28.11.2020)

Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.190/2020 privind unele măsuri de 
asigurare a condițiilor de constituire 
și de depunere a jurământului de 
către autoritățile administrației 
publice locale

E247/30.10.2020
 L669/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

63

adoptat de Senat 
(28.11.2020)

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.191/2020 pentru prelungirea 
termenelor privind depunerea unor 
documente prevăzute în sarcina 
asociaţiilor şi fundaţiilor, precum şi a 
persoanelor juridice înregistrate în 
registrul comerţului

E248/30.10.2020
 L670/2020

- procedură de 
urgenţă

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

64

adoptat de Senat 
(28.11.2020)

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.196/2020 pentru modificarea și 
completarea Legii nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătății

E255/19.11.2020
 b674/2020

- procedură de 
urgenţă

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

adoptat de Senat 
(18.12.2020)
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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.197/2020 privind unele măsuri în 
domeniul asistenței medicale pentru 
prevenirea și combaterea efectelor 
pandemiei de COVID-19

E256/19.11.2020
 b675/2020

- procedură de 
urgenţă

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

66

adoptat de Senat 
(18.12.2020)

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.198/2020 pentru completarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.147/2020 privind acordarea unor 
zile libere pentru părinți în vederea 
supravegherii copiilor, în situaţia 
limitării sau suspendării activităților 
didactice care presupun prezenţa 
efectivă a copiilor în unităţile de 
învățământ şi în unităţile de 
educație timpurie antepreşcolară, ca 
urmare a răspândirii coronavirusului 
SARS-CoV-2

E257/19.11.2020
 b676/2020

- procedură de 
urgenţă

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

67

adoptat de Senat 
(19.12.2020)

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.199/2020 pentru modificarea și 
completarea Ordonanței de urgență 
a Guvernului nr.130/2020 privind 
unele măsuri pentru acordarea de 
sprijin financiar din fonduri externe 
nerambursabile, aferente 
Programului operațional 
Competitivitate 2014-2020, în 
contextul crizei provocate de 
COVID-19, precum şi alte măsuri în 
domeniul fondurilor europene

E258/19.11.2020
 b677/2020

- procedură de 
urgenţă

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

68

adoptat de Senat 
(19.12.2020)
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Proiect de lege privind aprobarea 
cotizației anuale a României la 
Comitetul de asistență pentru 
dezvoltare (DAC) al Organizației 
pentru Cooperare și Dezvoltare 
Economică (OCDE), precum și 
pentru completarea Ordonanței 
Guvernului nr.41/1994 privind 
autorizarea plății cotizațiilor la 
organizațiile internaționale 
interguvernamentale la care 
România este parte

E249/03.11.2020
 L684/2020 -lege ordinarăcu raport finalizat

69

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.192/2020 pentru modificarea și 
completarea Legii nr.55/2020 
privind unele măsuri pentru 
prevenirea și combaterea efectelor 
pandemiei de COVID-19, precum și 
pentru modificarea lit.a) a art.7 din 
Legea nr.81/2018 privind 
reglementarea activității de 
telemuncă

E250/06.11.2020
 L685/2020

- procedură de 
urgenţă

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

70

adoptat de Senat 
(05.12.2020)

Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.205/2020 privind aprobarea 
schemei de ajutor de stat pentru 
susținerea activității producătorilor 
din sectorul vitivinicol în contextul 
crizei economice generate de 
pandemia COVID-19

E265/03.12.2020
 L689/2020

- procedură de 
urgenţă

cu raport finalizat

71
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Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.206/2020 pentru prorogarea 
termenului prevăzut la art.22 alin.(1) 
din Legea nr.118/2019 privind 
Registrul național automatizat cu 
privire la persoanele care au comis 
infracțiuni sexuale, de exploatare a 
unor persoane sau asupra minorilor, 
precum și pentru completarea Legii 
nr.76/2008 privind organizarea și 
funcționarea Sistemului Național de 
Date Genetice Judiciare și pentru 
stabilirea unor măsuri organizatorice 
de punere în aplicare a prevederilor 
acesteia

E266/03.12.2020
 L690/2020

- procedură de 
urgenţă

în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

- prioritate 
legislativă

72

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.207/2020 pentru modificarea și 
completarea Ordonanței de urgență 
a Guvernului nr.4/2009 privind 
reglementarea unor măsuri în 
domeniul bugetar

E267/03.12.2020
 L691/2020

- procedură de 
urgenţă

cu raport finalizat

73

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.208/2020 pentru modificarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.70/2011 privind măsurile de 
protecție socială în perioada 
sezonului rece

E268/03.12.2020
 L692/2020

- procedură de 
urgenţă

cu raport finalizat

74
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Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.209/2020 privind modificarea 
art.IV alin.(6) din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr.180/2020 
pentru modificarea și completarea 
Legii nr.136/2020 privind instituirea 
unor măsuri în domeniul sănătății 
publice în situații de risc 
epidemiologic și biologic, a 
Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.158/2005 privind concediile și 
indemnizațiile de asigurări sociale 
de sănătate, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri cu privire la 
acordarea concediilor medicale și 
pentru reglementarea unor măsuri 
în domeniul sănătății cauzate de 
evoluția răspândirii infecțiilor 
determinate de virusul SARS-CoV-2

E270/04.12.2020
 L693/2020

- procedură de 
urgenţă

cu raport finalizat

75

Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.211/2020 privind prelungirea 
aplicării unor măsuri de protecție 
socială adoptate în conextul 
răspândirii coronavirusului SARS-
CoV-2, precum și pentru 
modificarea Ordonanței de urgență 
a Guvernului nr.132/2020 privind 
măsuri de sprijin destinate 
salariaților și angajatorilor în 
contextul situației epidemiologice 
determinate de răspândirea 
coronavirusului SARS-CoV-2, 
precum și pentru stimularea creșterii 
ocupării forței de muncă

E272/07.12.2020
 L694/2020

- procedură de 
urgenţă

cu raport finalizat

76

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.210/2020 pentru modificarea 
Ordonanței Guvernului nr.99/2000 
privind comercializarea produselor și
 serviciilor de piață

E271/07.12.2020
 L695/2020

- procedură de 
urgenţă

cu raport finalizat

77
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Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.203/2020 privind unele măsuri de 
reglementare a vânzării terenurilor 
agricole situate în extravilan

E263/24.11.2020
 b711/2020

- procedură de 
urgenţă

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

adoptat de Senat 
(24.12.2020)

Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.204/2020 privind stabilirea unor 
măsuri de aplicare a Acordului 
privind retragerea Regatului Unit al 
Marii Britanii și Irlandei de Nord din 
Uniunea Europeană și din 
Comunitatea Europeană a Energiei 
Atomice, în materie de 
reglementare a dreptului de intrare și
 ședere pe teritoriul României

E264/24.11.2020
 b712/2020

- procedură de 
urgenţă

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

- prioritate 
legislativă

79

adoptat de Senat 
(24.12.2020)

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.200/2020 pentru modificarea și 
completarea Ordonanței de urgență 
a Guvernului nr.60/2019 privind 
reglementarea unor măsuri pentru 
stingerea unor obligații fiscale și 
bugetare, precum și unele măsuri 
referitoare la obligațiile de plată 
aferente împrumuturilor din venituri 
din privatizare și împrumuturilor 
contractate de statul român de la 
instituții de credit și subîmprumutate 
operatorilor economici

E260/26.11.2020
 b716/2020

- procedură de 
urgenţă

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

80

adoptat de Senat 
(25.12.2020)
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- proiecte de lege şi propuneri legislative primite 
la Senat în calitate de Cameră decizională

29

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare

plx365/2019/27.1
1.2019 
L606/2019

-lege organicăcu raport finalizat 
(proiectul se aflã în 
reexaminare, la 
cererea Presedintelui)

81

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(29.11.2019)

adoptat de Senat 
(28.04.2020)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(29.04.2020)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(02.09.2020)

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 organicăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului (proiectul se 
aflã în reexaminare, la 
cererea Presedintelui)

82

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(23.04.2020)

respins de Senat 
(10.06.2020)

Propunere legislativă pentru 
modificarea și completarea Legii 
nr.567/2004 privind statutul 
personalului auxiliar de specialitate 
al instanțelor judecătorești și al 
parchetelor de pe lângă acestea, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.1.197 din 14 
decembrie 2004, cu modificările și 
completările ulterioare

/ b559/2020 - procedură de 
urgenţă

-lege organicăClasat

83
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Propunere legislativă privind 
organizarea şi funcţionarea 
Consiliului naţional pentru 
problemele rezerviştilor şi 
veteranilor din sistemul naţional de 
apărare, ordine publică şi securitate 
naţională

plx376/2020/02.0
9.2020 
L588/2020

-lege organicăcu raport finalizat

84

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(02.09.2020)

Propunere legislativă pentru 
modificarea Legii nr.8/2016 privind 
înfiinţarea mecanismelor prevăzute 
de Convenţia privind drepturile 
persoanelor cu dizabilităţi

plx420/2020/02.0
9.2020 
L589/2020

-lege organicăcu raport finalizat

85

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(02.09.2020)

Proiect de lege pentru ratificarea 
Acordului de împrumut (Program pe 
bază de rezultate în sectorul sanitar 
din România) între România şi 
Banca Internaţională pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat 
la New York, la 23 septembrie 2019, 
amendat şi actualizat prin 
Scrisoarea de amendament 
semnată între România şi Banca 
Internaţională pentru Reconstrucţie 
şi Dezvoltare, la Bucureşti, la 31 
iulie 2020 şi la 26 august 2020

plx549/2020/06.1
0.2020 
L626/2020

-lege ordinarăanuntat în plen; 
urmeazã trimiterea la 
promulgare

- prioritate 
legislativă

86

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(06.10.2020)

adoptat de Senat 
(28.12.2020)

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
educaţiei naţionale nr.1 din 5 
ianuarie 2011, publicată în Monitorul 
Oficial nr.18 din 10 ianuarie 2011 cu 
completările şi modificările ulterioare

plx434/2020/06.1
0.2020 
L627/2020

-lege organicăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

87

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(06.10.2020)

Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.141/2020 privind instituirea unor 
măsuri pentru buna funcţionare a 
sistemului de învăţământ şi pentru 
modificarea şi completarea Legii 
educaţiei naţionale nr.1/2011

plx486/2020/06.1
0.2020 
L628/2020

- procedură de 
urgenţă

în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

88

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(06.10.2020)
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Proiect de lege pentru acceptarea 
Amendamentului adoptat la cea de-
a cincea Conferinţă a Părţilor, la 
Lillafüred, la 12 octombrie 2017, la 
Convenţia-cadru privind protecţia şi 
dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, 
adoptată la Kiev, la 22 mai 2003

plx487/2020/13.1
0.2020 
L640/2020

-lege ordinarăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

- prioritate 
legislativă

89

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(13.10.2020)

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.93/2012 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea 
Autorităţii de Supraveghere 
Financiară

plx619/2020/13.1
0.2020 
L641/2020

-lege organicăcu raport finalizat

90

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(13.10.2020)

Propunere legislativă pentru 
modificarea și completarea Legii 
nr.134/2019 privind reorganizarea 
Agenției Naționale a 
Medicamentului și a Dispozitivelor 
Medicale din România, precum și 
pentru modificarea unor acte 
normative

/ L671/2020

-lege organicăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

91

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(27.10.2020)

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

/ L672/2020

-lege organicăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

92

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(27.10.2020)

Propunere legislativă pentru 
completarea art.90 alin.(1) din 
Legea audiovizualului nr.504/2002

plx397/2020/27.1
0.2020 
L673/2020

-lege organicăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

93

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(27.10.2020)

Propunere legislativă pentru 
completarea Legii nr.500/2002 
privind finanțele publice și a Legii 
nr.94/1992 privind organizarea și 
funcționarea Curții de Conturi, 
republicată

plx422/2020/27.1
0.2020 
L674/2020

-lege organicăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

94

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(27.10.2020)

Biroul Baze de Date Economice și Legislative                                  Informații la data 31 decembrie 2021 29



Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

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

plx548/2020/27.1
0.2020 
L675/2020

-lege ordinarăcu raport finalizat

- prioritate 
legislativă

95

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(27.10.2020)

Propunere legislativă privind 
modificarea Legii nr.303/2004, 
republicată, privind statutul 
judecătorilor şi procurorilor, cu 
modificările şi completările ulterioare

plx436/2020/03.1
1.2020 
L686/2020

-lege organicăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

respins de Camera 
Deputatilor 
(03.11.2020)

Propunere legislativă pentru 
completarea Legii nr.17/2007 
privind educaţia tinerilor capabili de 
performanţă înaltă

plx435/2020/03.1
1.2020 
L687/2020

-lege organicăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

97

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(03.11.2020)

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

plx437/2020/03.1
1.2020 
L688/2020

-lege organicăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

98

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(03.11.2020)

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, în vederea punerii în 
operă a voinţei suverane a 
poporului român, exprimată la 
referendumul organizat în data de 
26 mai 2019 şi a modificării tipurilor 
de acte adoptate de Guvern în 
acord cu deciziile Curţii 
Constituționale

/ L696/2020 - procedură de 
urgenţă

-lege organicăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

99

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(17.11.2020)
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Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.51/1991 privind securitatea 
naţională a României

plx460/2020/17.1
1.2020 
L697/2020

-lege organicăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

100

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(17.11.2020)

Propunere legislativă privind 
completarea Ordonanţei de Urgenţă 
nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul 
Administrativ

plx402/2020/17.1
1.2020 
L698/2020

-lege organicăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

101

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(17.11.2020)

Proiect de lege privind unele măsuri 
temporare referitoare la concursul 
de admitere la Institutul Naţional al 
Magistraturii, formarea profesională 
iniţială a judecătorilor şi procurorilor, 
examenul de absolvire a Institutului 
Naţional al Magistraturii, stagiul şi 
examenul de capacitate al 
judecătorilor şi procurorilor stagiari, 
precum şi la concursul de admitere 
în magistratură

plx567/2020/17.1
1.2020 
L699/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege organicăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

102

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(17.11.2020)

Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.171/2020 privind modificarea şi 
completarea art.58 din Legea 
educaţiei naţionale nr.1/2011

plx629/2020/17.1
1.2020 
L700/2020

- procedură de 
urgenţă

în lucru, la comisiile 

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(17.11.2020)

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

/ L701/2020

-lege organicăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(15.12.2020)

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

plx571/2020/15.1
2.2020 
L702/2020

-lege organicăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

105

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(15.12.2020)
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Propunere legislativă pentru 
modificarea și completarea Legii 
nr.356 din 11 iulie 2003 privind 
înființarea, organizarea și 
funcționarea Institutului Cultural 
Român

/ L703/2020

-lege organicăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

106

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(15.12.2020)

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

plx630/2020/15.1
2.2020 
L704/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege organicăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

107

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(15.12.2020)

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

plx631/2020/24.1
1.2020 
L705/2020

-lege ordinarăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(24.11.2020)

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

plx661/2020/24.1
1.2020 
L706/2020

- procedură de 
urgenţă

în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

109

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(24.11.2020)
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- propuneri legislative depuse la Senat spre 
dezbatere

157

Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.286/2009 
privind Codul penal

426/17.10.2017 
L38/2018

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

110

adoptat de Senat 
(02.05.2018)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(17.06.2020)

Lege privind modificarea Legii 
24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din 
intravilanul localităţilor

/05.07.2018 
L582/2018

-lege ordinarăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului (proiectul se 
aflã în reexaminare, la 
cererea Presedintelui)

111

adoptat de Senat 
(24.10.2018)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(13.10.2020)

Lege privind trecerea unor terenuri 
din domeniul public al statului şi din 
administrarea Ministerului Mediului, 
Apelor şi Pădurilor – Regia 
Naţională a Pădurilor – Romsilva, în 
domeniul public al Municipiului 
Slatina şi în administrarea 
Consiliului Local al Municipiului 
Slatina

bpi322/2019/14.0
5.2019 
L400/2019

-lege ordinarăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

112

adoptat de Senat 
(25.09.2019)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(24.06.2020)

Lege pentru trecerea unui imobil din 
domeniul public al statului şi din 
administrarea Instituţiei Prefectului - 
Judeţul Vrancea, în domeniul public 
al Judeţului Vrancea şi în 
administrarea Consiliului Judeţean 
Vrancea

/05.06.2019 
L415/2019

-lege organicăcu raport finalizat

113

adoptat de Senat 
(21.10.2019)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(10.06.2020)
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Lege pentru declararea zilei de 4 
iunie Ziua Tratatului de la Trianon

/27.06.2019 
L459/2019

- procedură de 
urgenţă

-lege ordinarăA devenit Legea nr. 
256/18.11.2020 
promulgatã prin decret 
nr. 881/18.11.2020 
publicatã în M.O. 
1101/18.11.2020

114

adoptat de Senat 
(21.10.2019)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(13.05.2020)

adoptat de Senat 
(30.09.2020)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(03.11.2020)

Lege privind stabilirea coeficienților 
minimali de ierarhizare privind 
salarizarea personalului la nivel 
naţional

bpi420/2019/26.0
6.2019 
L466/2019

-lege ordinarăcu raport finalizat 
(proiectul se aflã în 
reexaminare, în urma 
Deciziei de 
neconstitutionalitate)

115

adoptat de Senat 
(21.10.2019)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(03.06.2020)

Lege privind trecerea unor bunuri 
imobile din domeniul public al 
statului şi din administrarea 
Administraţiei Naţionale "Apele 
Române" - Administraţia Bazinală 
de Apă Dobrogea-Litoral în 
domeniul public al comunelor 
Ceatalchioi şi Crişan, judeţul Tulcea

/ L469/2019

-lege organicăcu raport finalizat 
(proiectul se aflã în 
reexaminare, în urma 
Deciziei de 

adoptat de Senat 
(21.10.2019)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(03.06.2020)
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Lege pentru completarea Legii 
nr.227/2015 privind Codul fiscal

/02.09.2019 
L489/2019

- procedură de 
urgenţă

-lege ordinarăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

117

adoptat de Senat 
(18.09.2019)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(17.06.2020)

adoptat în sedinta 
comunã a celor douã 
Camere (18.06.2020)

Lege pentru modificarea Legii nr. 
31/2007 privind reorganizarea și 
funcționarea Academiei Oamenilor 
de Știință din România

/23.09.2019 
L565/2019

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

118

adoptat de Senat 
(11.12.2019)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(03.06.2020)

Lege pentru modificarea Legii 
nr.165/2013 privind măsurile pentru 
finalizarea procesului de restituire, 
în natură sau prin echivalent, a 
imobilelor preluate în mod abuziv în 
perioada regimului comunist, 
precum și pentru modificarea și 
completarea Legii nr.46/2008 – 
Codul silvic

bpi692/2019/28.1
0.2019 L36/2020

- procedură de 
urgenţă

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

adoptat de Senat 
(19.03.2020)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(28.07.2020)

Lege pentru modificarea art.36 
indice 1 din Legea nr.350/2001 
privind amenajarea teritoriului şi 
urbanismul

bpi820/12.11.201
9 L45/2020

-lege ordinarăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului (proiectul se 
aflã în reexaminare, la 
cererea Presedintelui)

120

adoptat de Senat 
(19.03.2020)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(20.10.2020)
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Lege privind meșteșugarii 
tradiționali din România

/11.12.2019 
L99/2020

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

121

adoptat de Senat 
(22.04.2020)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(24.06.2020)

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

/11.12.2019 
L101/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege ordinarăcu raport finalizat 
(proiectul se aflã în 
reexaminare, în urma 
Deciziei de 
neconstitutionalitate)

122

adoptat de Senat 
(22.04.2020)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(27.05.2020)

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

bpi873/2019/11.1
2.2019 
L105/2020

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

123

adoptat de Senat 
(22.04.2020)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(13.05.2020)

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

bpi878/2019/17.1
2.2019 
L113/2020

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

124

adoptat de Senat 
(22.04.2020)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(10.06.2020)
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Lege privind exonerarea clienţilor 
băncilor de economisire şi creditare 
în domeniul locativ de la 
rambursarea unor sume 
reprezentând primă de stat şi 
accesorii

bpi912/03.02.202
0 L148/2020

-lege ordinarăcu raport finalizat 
(proiectul se aflã în 
reexaminare, la 
cererea Presedintelui)

125

adoptat de Senat 
(12.05.2020)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(10.11.2020)

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 ordinarăcu raport finalizat 
(proiectul se aflã în 
reexaminare, în urma 

adoptat de Senat 
(12.05.2020)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(27.05.2020)

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 ordinarăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

127

adoptat de Senat 
(12.05.2020)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(24.06.2020)

Propunere legislativă privind unele 
măsuri în domeniul fondurilor 
nerambursabile europene

bpi96/2020/02.03
.2020 L220/2020

-lege ordinarăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

128

adoptat de Senat 
(03.06.2020)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(10.06.2020)
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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 ordinarăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului (proiectul se 
aflã în reexaminare, în 
urma Deciziei de 
neconstitutionalitate)

129

adoptat de Senat 
(12.05.2020)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(27.05.2020)

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 organicăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului (proiectul se 
aflã în reexaminare, la 
cererea Presedintelui)

130

adoptat de Senat 
(21.07.2020)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(13.10.2020)

Lege privind transferul, cu titlu 
gratuit, al parchetului integral de 
acțiuni deținut de stat la Societatea 
Națională „Aeroportul Internațional 
Timișoara-Traian Vuia” – S.A. din 
proprietatea privată a statului și din 
administrarea Ministerului 
Transporturilor, Infrastructurii și 
Comunicațiilor în proprietatea 
privată și în administrarea 
Consiliului Județean Timiș și, 
respectiv, în proprietatea privată și 
în administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Timișoara

/24.06.2020 
L429/2020

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

131

adoptat de Senat 
(27.07.2020)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(25.08.2020)
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Propunere legislativă privind unele 
măsuri pentru organizarea alegerilor 
parlamentare

/20.07.2020 
L464/2020

-lege organicăcu raport finalizat 
(proiectul se aflã în 
reexaminare, la 
cererea Presedintelui)

132

adoptat de Senat 
(27.07.2020)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(27.07.2020)

Lege pentru modificarea Legii 
nr.78/2018 privind exonerarea 
personalului plătit din fonduri 
publice de la plata unor sume 
reprezentând venituri de natură 
salarială

/15.07.2020 
L531/2020

-lege ordinarăcu raport finalizat 
(proiectul se aflã în 
reexaminare, la 
cererea Presedintelui)

133

adoptat de Senat 
(30.09.2020)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(13.10.2020)

Propunere legislativă privind 
trecerea Muzeului Aurului Brad din 
administrarea Companiei Naționale 
a Cuprului, Aurului și Fierului 
MINVEST S.A. Deva, în 
administrarea unității administrativ 
teritoriale - Consiliul Local al 
Municipiului Brad

/22.09.2020 
b557/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege ordinarăRetras de către iniţiator

134

Propunere legislativă pentru 
modificarea și completarea 
Ordonanței de Guvern nr.21/1992 
(republicată) privind protecția 
consumatorilor

bpi800/2020/06.1
0.2020 
b570/2020

-lege ordinarăClasat

135

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

/07.10.2020 
b574/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege organicăClasat

136

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

/08.10.2020 
b575/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege ordinarăClasat

137
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Propunere legislativă pentru 
modificarea Legii nr.202/2002 
privind egalitatea de şanse şi de 
tratament între femei şi bărbaţi

/08.10.2020 
b576/2020 -lege ordinarăClasat

138

Propunere legislativă privind 
Parteneriatul de viață

/09.10.2020 
b580/2020 -lege ordinarăClasat

139

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea art.20 
din Legea nr.416/2001 privind 
venitul minim garantat, precum şi 
pentru completarea Legii nr.61/1991 
pentru sancţionarea faptelor de 
încălcare a unor norme de 
convieţuire socială, a ordinii şi liniştii 
publice

bpi801/2020/12.1
0.2020 
b581/2020

-lege organicăClasat

140

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.269/2003 privind Statutul 
Corpului diplomatic şi consular al 
României

bpi803/2020/12.1
0.2020 
b582/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege ordinarăClasat

141

Propunere legislativă pentru 
completarea art.291 alin.(2) din 
Legea nr.227/2015 privind Codul 
fiscal

/13.10.2020 
b583/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege ordinarăClasat

142

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea art.9 din 
Legea nr.544/2001 privind liberul 
acces la informaţiile de interes public

/14.10.2020 
b584/2020

- procedură de 
urgenţă

Retras de către iniţiator

143

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea 
Ordonanţei nr.55 din 16 august 
2002 privind regimul juridic al 
sancţiunilor prestării unei activităţi în 
folosul comunităţii şi închisorii 
contravenţionale, precum şi pentru 
completarea art.241 din Ordonanţa 
de Urgenţă a Guvernului nr.57 din 3 
iulie 2019 privind Codul administrativ

plx570/2020/14.1
0.2020 
b585/2020

-lege ordinarăClasat

144
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Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.115/1999 privind 
responsabilitatea ministerială

/14.10.2020 
b587/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege organicăClasat

145

Propunere legislativă pentru 
declararea zilei de 7 septembrie 
Ziua sindicatelor din România

bpi814/2020/13.1
0.2020 
b588/2020

-lege ordinarăClasat

146

Propunere legislativă pentru 
modificarea Legii 292/2018 privind 
evaluarea impactului anumitor 
proiecte publice şi private asupra 
mediului

bpi815/2020/13.1
0.2020 
b589/2020

-lege ordinarăClasat

147

Lege pentru modificarea și 
completarea unor acte normative în 
materie electorală

/08.09.2020 
L590/2020

-lege organicăA devenit Legea nr. 
202/16.09.2020 
promulgatã prin decret 
nr. 539/16.09.2020 
publicatã în M.O. 
849/16.09.2020

148

adoptat de Senat 
(09.09.2020)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(14.09.2020)

Propunere legislativă privind 
repatrierea Sfinţilor Mărturisitori 
Ardeleni

bpi816/2020/13.1
0.2020 
b590/2020

-lege ordinarăClasat

149

Propunere legislativă privind 
suportarea de la Bugetul de Stat 
prin Bugetul Ministerului Sănătăţii a 
testărilor pentru determinarea 
infectărilor cu noul Coronavirus 
SARS-COV2

/14.10.2020 
b591/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege ordinarăClasat

150

Lege privind acordarea unui 
stimulent de risc pentru personalul 
din învățământ în contextul situației 
epidemiologice determinate de 
răspândirea coronavirusului SARS-
CoV-2

/02.09.2020 
L599/2020

-lege ordinarăTrimis la promulgare

151

adoptat de Senat 
(21.09.2020)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(13.10.2020)
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Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.544/2001 privind liberul acces la 
informaţiile de interes public

/19.10.2020 
b599/2020 -lege ordinarăClasat

152

Propunere legislativă pentru 
modificarea art.1 din Legea 
nr.176/2010, privind integritatea în 
exercitarea funcţiilor şi demnităţilor 
publice, pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.144/2017 
privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei Naţionale de 
Integritate, precum şi pentru 
modificarea şi completarea altor 
acte normative

plx421/2020/08.0
9.2020 
L600/2020

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

153

respins de Senat 
(21.10.2020)

Propunere legislativă de completare 
şi modificare a Ordonanţei 
Guvernului 137/2000 privind 
prevenirea şi combaterea tuturor 
formelor de discriminare, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare

bpi818/2020/20.1
0.2020 
b602/2020

-lege ordinarăClasat

154

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.56/2020 pentru recunoaşterea 
meritelor personalului medical 
participant la acţiuni medicale 
împotriva COVID-19

bpi851/2020/20.1
0.2020 
b603/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege ordinarăClasat

155

Propunere legislativă pentru 
modificarea Legii nr.51/1995 pentru 
organizarea și exercitarea profesiei 
de avocat, pentru modificarea Legii 
notarilor publici și a activității 
notariale nr.36/1995, pentru 
modificarea Legii nr.514/2003 
privind organizarea și exercitarea 
profesiei de consilier juridic și pentru 
modificarea Legii nr.188/2000 
privind executorii judecătorești

/20.10.2020 
b604/2020 -lege ordinarăClasat

156
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Propunere legislativă pentru 
modificarea și completarea Legii 
vânătorii și a protecției fondului 
cinegetic nr.407/2006

/21.10.2020 
b605/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege ordinarăClasat

157

Propunere legislativă privind 
reglementarea distribuţiei mărfurilor 
transportate sub regim ADR

bpi852/2020/26.1
0.2020 
b609/2020

-lege ordinarăClasat

158

Propunere legislativă pentru 
abrogarea articolului I din 
Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr.26/2012 privind unele măsuri de 
reducere a cheltuielilor publice și 
întărirea disciplinei financiare și de 
modificare și completare a unor 
acte normative

/08.09.2020 
L610/2020

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

159

adoptat de Senat 
(21.10.2020)

Propunere legislativă pentru 
completarea art.7 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

bpi855/2020/26.1
0.2020 
b610/2020

-lege ordinarăClasat

160

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

/15.09.2020 
L611/2020

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

161

adoptat de Senat 
(14.10.2020)

Propunere legislativă pentru 
modificarea Legii 212 din 30 
septembrie 2020 pentru modificarea 
art.65 alin.(5) din Legea 
nr.263/2010 privind sistemul unitar 
de pensii publice

bpi863/2020/26.1
0.2020 
b611/2020

-lege organicăClasat

162
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Propunere legislativă privind 
transmiterea unei părți din imobilul 
”Palatul Parlamentului”, proprietate 
publică a statului, din administrarea 
Ministerul Lucrărilor Publice, 
Dezvoltării și Administrației în 
administrarea Senatului, precum și 
pentru modificarea și completarea 
unor acte normative

/17.09.2020 
L612/2020

-lege organicăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

163

adoptat de Senat 
(12.11.2020)

Propunere legislativă pentru 
asigurarea unei alimentaţii 
sănătoase în unităţile de învăţământ 
antepreşcolar şi preşcolar de stat, 
particulare şi confesionale, 
autorizate sau acreditate

bpi865/2020/26.1
0.2020 
b612/2020

-lege ordinarăClasat

164

Propunere legislativă pentru 
completarea art.53 din Legea 
nr.272/2004 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor copilului şi 
pentru modificarea şi completarea 
O.U.G. nr.195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice

bpi867/2020/26.1
0.2020 
b613/2020

-lege organicăClasat

165

Propunere legislativă pentru 
completarea Legii nr.176/2018 
privind internshipul

/26.10.2020 
b614/2020 -lege ordinarăClasat

166

Propunere legislativă privind 
organizarea și funcționarea 
Comisiei Naționale a României 
pentru UNESCO

/27.10.2020 
b616/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege organicăClasat

167

Propunere legislativă pentru 
îngrijirea şi educarea timpurie a 
copiilor din familiile active

plx459/2020/15.0
9.2020 
L622/2020

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

168

adoptat de Senat 
(18.11.2020)
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Propunere legislativă pentru 
modificarea și completarea Legii 
nr.208 din 20 iulie 2015 privind 
alegerea Senatului și a Camerei 
Deputaților, precum și pentru 
organizarea și funcționarea 
Autorității Electorale Permanente

/22.09.2020 
L623/2020

-lege organicăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

169

adoptat de Senat 
(18.11.2020)

Propunere legislativă privind 
modificarea şi completarea Legii 
educaţiei fizice şi sportului 
nr.69/2000

/28.10.2020 
b623/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege ordinarăClasat

170

Propunere legislativă privind 
modificarea şi completarea 
DECRETULUI-LEGE nr.118 din 30 
martie 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

bpi655/2020/01.0
9.2020 
L629/2020

-lege organicăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

171

adoptat de Senat 
(25.11.2020)

Propunere legislativă pentru 
modificarea art.7 alin.(2) din Legea 
nr.227/2018 privind aprobarea 
Programului de susţinere pentru 
activitatea de reproducţie, incubaţie 
şi de creştere în sectorul avicol

bpi660/2020/01.0
9.2020 
L630/2020

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

172

adoptat de Senat 
(25.11.2020)

Propunere legislativă  pentru 
aprobarea obiectivelor de investiţii 
Drum expres Bucureşti - Olteniţa şi 
Drum expres Drajna Nouă - Călăraşi

/30.10.2020 
b630/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege ordinarăClasat

173

Propunere legislativă pentru 
modificarea art.8 alin.(2) din Legea 
nr.195/2018 privind aprobarea 
Programului de susţinere a 
crescătorilor de suine pentru 
activitatea de reproducţie

bpi661/2020/01.0
9.2020 
L631/2020

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

174

adoptat de Senat 
(25.11.2020)
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Propunere legislativă pentru 
declararea zilei de 10 august drept 
Ziua naţională a demnităţii 
cetăţenilor români, a luptei împotriva 
corupţiei, abuzurilor şi injustiţiei

bpi662/2020/01.0
9.2020 
L632/2020

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

175

adoptat de Senat 
(25.11.2020)

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.208 din 20 iulie 2015

bpi868/2020/02.1
1.2020 
b633/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege organicăClasat

176

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.202/2002 privind egalitatea de 
şanse şi de tratament între femei şi 
bărbaţi, cu modificările şi 
completările ulterioare

bpi870/2020/02.1
1.2020 
b634/2020

-lege organicăClasat

177

Propunere legislativă privind 
acordarea Voucherelor de lectură

bpi872/2020/02.1
1.2020 
b635/2020

-lege ordinarăClasat

178

Propunere legislativă privind 
completarea Legii nr.211/2011 
privind regimul deșeurilor, 
republicată în 2014

/03.11.2020 
b636/2020 -lege ordinarăClasat

179

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

/03.11.2020 
b638/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege organicăClasat

180

Propunere legislativă privind 
declararea zilei de 28 octombrie - 
"Ziua națională a familiilor 
numeroase"

/04.11.2020 
b639/2020 -lege ordinarăClasat

181

Propunere legislativă pentru 
completarea art.3 din Legea 
nr.95/2008 privind Statutul 
personalului aeronautic tehnic 
nenavigant din aviaţia civilă din 
România

/08.09.2020 
L642/2020

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

182

adoptat de Senat 
(03.12.2020)
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Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.208 din 2015 privind alegerea 
Senatului şi a Camerei Deputaţilor, 
precum şi pentru organizarea şi 
funcţionarea Autorităţii Electorale 
Permanente

/08.09.2020 
L643/2020

-lege organicăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

183

adoptat de Senat 
(03.12.2020)

Propunere legislativă pentru 
modificare și completarea art.114 
din OUG 195/2002 privind circulația 
pe drumurile publice

/06.11.2020 
b643/2020

- procedură de 
urgenţă

-lege ordinarăClasat

184

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.255/2010 privind exproprierea 
pentru cauză de utilitate publică, 
necesară realizării unor obiective de 
interes naţional, judeţean şi local

bpi664/2020/08.0
9.2020 
L644/2020

-lege organicăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

185

adoptat de Senat 
(03.12.2020)

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.21/2007 
privind instituţiile şi companiile de 
spectacole sau concerte, precum şi 
desfăşurarea activităţii de 
impresariat artistic

bpi665/2020/08.0
9.2020 
L645/2020

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

186

adoptat de Senat 
(03.12.2020)

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.114/1996 (republicată) privind 
locuinţele

bpi666/2020/08.0
9.2020 
L646/2020

-lege organicăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

187

adoptat de Senat 
(03.12.2020)

Propunere legislativă pentru 
completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.77/2009 privind 
organizarea şi exploatarea jocurilor 
de noroc

bpi722/2020/08.0
9.2020 
L647/2020

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

188

adoptat de Senat 
(03.12.2020)

Propunere legislativă privind 
organizarea şi funcţionarea 
sistemului de sănătate din România

bpi874/09.11.202
0 b647/2020 Clasat

189
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Propunere legislativă privind unele 
măsuri de sprijin financiar pentru 
structurile sportive de interes 
general şi naţional puternic afectate 
în contextul crizei COVID-19, 
acordate de la administraţia publică 
centrală sau locală, fonduri 
nerambursabile şi din bugetul de stat

bpi723/2020/08.0
9.2020 
L648/2020

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

190

adoptat de Senat 
(03.12.2020)

Propunere legislativă pentru 
modificarea Ordonanţei Guvernului 
nr.137/2000 privind prevenirea şi 
sancţionarea tuturor formelor de 
discriminare

bpi876/2020/09.1
1.2020 
b648/2020

Clasat

191

Propunere legislativă privind 
participarea salariaţilor la profit, 
precum şi pentru modificarea Legii 
nr.127/2015 privind Codul fiscal

/08.09.2020 
L649/2020

-lege organicăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

192

adoptat de Senat 
(03.12.2020)

Propunere legislativă privind 
instituirea unor măsuri fiscal-
bugetare în sectorul HoReCa

bpi878/2020/09.1
1.2020 
b649/2020

- procedură de 
urgenţă

Clasat

193

Propunere legislativă privind unele 
măsuri de îmbunătăţire a implicării 
angajaţilor în procesele decizionale 
la nivelul angajatorilor

/08.09.2020 
L650/2020

-lege organicăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

194

adoptat de Senat 
(03.12.2020)

Propunere legislativă pentru 
completarea art.12 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice

bpi880/2020/09.1
1.2020 
b650/2020

Clasat

195

Propunere legislativă privind 
instituirea zilei de 10 Ianuarie – Ziua 
matematicii, informaticii şi ştiinţelor 
naturii

/08.09.2020 
L651/2020

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

196

adoptat de Senat 
(03.12.2020)
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Propunere legislativă privind 
practicile comerciale neloiale dintre 
întreprinderi în cadrul lanţului de 
aprovizionare agricol şi alimentar

bpi881/09.11.202
0 b651/2020 Clasat

197

Propunere legislativă pentru 
completarea alin.(1) al art.30 şi 
pentru modificarea art.56 din Legea 
nr.263/2010 privind sistemul unitar 
de pensii publice

/10.09.2020 
L652/2020

-lege organicăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

198

adoptat de Senat 
(03.12.2020)

Propunere legislativă privind 
declararea protopopului Aurel 
Munteanu drept martir și erou al 
națiunii române

/10.11.2020 
b652/2020 Clasat

199

Propunere legislativă privind 
stabilirea datei alegerilor pentru 
Senat și Camera Deputaților, ca 
urmare a încetării mandatului 
Parlamentului ales în anul 2016, 
precum și a unor măsuri pentru 
buna organizare a acestora

/02.10.2020 
L653/2020

-lege organicăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

200

adoptat de Senat 
(03.12.2020)

Propunere legislativă privind 
organizarea profesiei de responsabil 
cu protecția datelor cu caracter 
personal

/10.11.2020 
b653/2020

- procedură de 
urgenţă

Clasat

201

Propunere legislativă pentru 
modificarea art.34 din Legea 
îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004

/06.10.2020 
L654/2020

-lege organicăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

202

adoptat de Senat 
(03.12.2020)

Propunere legislativă pentru 
modificarea art.85 alin.(10) al Legii 
nr.208/2015 privind alegerea 
Senatului și a Camerei Deputaților, 
precum și pentru organizarea și 
funcționarea Autorității Electorale 
Permanente

/10.11.2020 
b654/2020

- procedură de 
urgenţă

Clasat

203
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Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea 
art.154,182, 210, 211 şi 213 din 
Legea nr.286/2009 privind Codul 
Penal

/08.10.2020 
L655/2020

-lege organicăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

204

adoptat de Senat 
(03.12.2020)

Propunere legislativă privind 
modificarea și completarea Legii 
nr.273/2004 privind procedura 
adopției

/12.11.2020 
b655/2020 Clasat

205

Propunere legislativă pentru 
modificarea și completarea art.1 din 
Legea nr.147/2000 privind 
reducerile acordate pensionarilor 
pentru transportul intern

/12.11.2020 
b656/2020 Clasat

206

Propunere legislativă pentru 
modificarea alin.(1) al art.9 din 
Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr.69/2019 pentru aplicarea unor 
măsuri de protecție socială acordată 
persoanelor disponibilizate prin 
concedieri colective efectuate în 
baza planurilor de disponibilizare 
din cadrul operatorilor economici 
pentru care s-a aprobat acordarea 
ajutoarelor de stat pentru facilitarea 
închiderii minelor de cărbune 
necompetitive în perioada 2019-
2024

/12.11.2020 
b657/2020 Clasat

207

Propunere legislativă pentru 
modificarea alin.(8) al art.151 din 
Legea nr.127/2019 privind sistemul 
public de pensii

/12.11.2020 
b658/2020 Clasat

208

Propunere legislativă pentru 
modificarea art.204 din Legea 
nr.1/2011 a educației naționale

/12.11.2020 
b659/2020 Clasat

209

Propunere legislativă pentru 
completarea art.43 din Legea 
nr.411/2004 privind fondurile de 
pensii administrate privat

/12.11.2020 
b660/2020 Clasat

210
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Propunere legislativă pentru 
modificarea art.22 alin.(3) din Legea 
nr.43/2014 privind protecția 
animalelor utilizate în scopuri 
științifice

/12.11.2020 
b661/2020

- procedură de 
urgenţă

Clasat

211

Propunere legislativă pentru 
modificarea art.58 din Legea 
nr.127/2019 privind sistemul public 
de pensii

/13.11.2020 
b663/2020 Clasat

212

Propunere legislativă pentru 
creșterea venitului net al salariaților

bpi884/2020/16.1
1.2020 
b664/2020

Clasat

213

Propunere legislativă pentru 
modificarea și completarea Legii 
grădinilor zoologice și acvariilor 
publice nr.191/2002

bpi885/2020/16.1
1.2020 
b665/2020

- procedură de 
urgenţă

Clasat

214

Propunere legislativă privind 
promovarea bugetării participative

/17.11.2020 
b666/2020 Clasat

215

Propunere legislativă pentru 
declararea zilei de 15 Noiembrie - 
Ziua Revoltei Anticomuniste de la 
Brașov din 1987

/17.11.2020 
b667/2020

- procedură de 
urgenţă

Clasat

216

Propunere legislativă pentru 
modificarea și completarea art.10 al 
Legii nr.78/2014 privind 
reglementarea activității de 
voluntariat în România

/19.11.2020 
b673/2020 Clasat

217

Propunere legislativă pentru 
modificarea și completarea Legii 
nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările și completările 
ulterioare și instituirea unor măsuri 
fiscal-bugetare

/15.09.2020 
L676/2020 -lege ordinarăClasat

218

Propunere legislativă pentru 
completarea Legii nr.360/2002 
privind Statutul poliţistului cu 
modificările şi completările ulterioare

bpi743/2020/15.0
9.2020 
L677/2020

-lege organicăClasat

219
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Propunere legislativă pentru 
modificarea și completarea Legii 
nr.134/2010 privind Codul de 
procedură civilă

bpi887/23.11.202
0 b678/2020 Clasat

220

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

bpi744/2020/15.0
9.2020 
L678/2020

-lege ordinarăClasat

221

Propunere legislativă pentru 
modificarea și completarea Legii 
nr.217 din 22 mai 2003

bpi890/23.11.202
0 b679/2020

- procedură de 
urgenţă

Clasat

222

Propunere legislativă pentru 
modificarea Legii nr.152/1998 
privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale 
pentru Locuinţe

/15.09.2020 
L679/2020 -lege ordinarăClasat

223

Propunere legislativă privind 
transmiterea unor imobile aferente 
infrastructurii portuare din domeniul 
public al statului și din administrarea 
Ministerului Transporturilor, 
Infrastructurii și Comunicațiilor aflate 
în concesiunea Companiei 
Naționale ”Administrația Porturilor 
Dunării Maritime” - S.A. Galați în 
domeniul public al orașelor Isaccea 
și Măcin și al comunelor Chilia 
Veche, Mahmudia și Turcoaia, 
județul Tulcea

/24.11.2020 
b680/2020

- procedură de 
urgenţă

Clasat

224

Propunere legislativă pentru 
sprijinirea persoanelor cu deficienţe 
de vedere prin tehnologii asistive şi 
de acces

/16.09.2020 
L680/2020 -lege organicăClasat

225

Propunere legislativă pentru 
completarea art.542 din Ordonanța 
de urgență a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ

/21.09.2020 
L681/2020 -lege organicăClasat

226
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Propunere legislativă pentru 
modificarea Legii nr.7/1996 din 13 
martie 1996, Republicată, Legea 
cadastrului și a publicității imobiliare

/24.11.2020 
b681/2020 Clasat

227

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

/21.09.2020 
L682/2020 -lege organicăClasat

228

Propunere legislativă pentru 
modificarea Legii nr.17/2014 din 7 
martie 2014 privind unele măsuri de 
reglementare a vânzării-cumpărării 
terenurilor agricole situate în 
extravilan și de modificare a Legii 
nr.268/2001 privind privatizarea 
societăților comerciale ce dețin în 
administrare terenuri proprietate 
publică și privată a statului cu 
destinație agricolă și înființarea 
Agenției Domeniilor Statului, 
publicată în Monitorul Oficial nr.178 
din 12 martie 2014

/24.11.2020 
b682/2020 Clasat

229

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

/22.09.2020 
L683/2020 -lege ordinarăClasat

230

Propunere legislativă pentru 
modificarea Ordonanței de urgență 
nr.196/2005 din 22 decembrie 2005 
privind Fondul pentru mediu 
publicată în Monitorul Oficial 
nr.1193 din 30 decembrie 2005, 
aprobată prin legea nr.105 din 25 
aprilie 2006 pentru aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.196/2005 privind Fondul pentru 
mediu publicată în Monitorul Oficial 
nr.393 din 8 mai 2006

/24.11.2020 
b683/2020 Clasat

231
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Propunere legislativă pentru 
modificarea Ordonanței de urgență 
nr.20/2013 din 27 martie 2013 
privind înființarea, organizarea și 
funcționarea Oficiului Național 
pentru Jocuri de Noroc și pentru 
modificarea și completarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.77/2009 privind organizarea și 
exploatarea jocurilor de noroc, 
aprobată prin legea nr.227 din 15 
iulie 2013 pentru aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.20/2013 privind înființarea, 
organizarea și funcționarea Oficiului 
Național pentru Jocuri de Noroc și 
pentru modificarea și completarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.77/2009 privind organizarea și 
exploatarea jocurilor de noroc

/24.11.2020 
b684/2020 Clasat

232

Propunere legislativă pentru 
modificarea Ordonanței de urgență 
nr.5 din 5 februarie 2010 pentru 
înființarea, organizarea și 
funcționarea Autorității Naționale 
pentru Cetățenie, aprobată prin 
legea nr.112 din 16 iunie 2010 
privind aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.5/2010 
pentru înființarea, organizarea și 
funcționarea Autorității Naționale 
pentru Cetățenie

/24.11.2020 
b685/2020 Clasat

233

Propunere legislativă pentru 
modificarea Legii nr.8/2016 din 18 
ianuarie 2016 privind înființarea 
mecanismelor prevăzute de 
Convenția privind drepturile 
persoanelor cu dizabilități, publicată 
în Monitorul Oficial nr.48 din 21 
ianuarie 2016

/24.11.2020 
b686/2020 Clasat

234
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Propunere legislativă pentru 
modificarea Legii nr.162/2017 din 6 
iulie 2017 privind auditul statutar al 
situațiilor financiare anuale și al 
situațiilor financiare anuale 
consolidate și de modificare a unor 
acte normative, publicată în 
Monitorul Oficial nr.548 din 12 iulie 
2017

/24.11.2020 
b687/2020 Clasat

235

Propunere legislativă pentru 
modificarea Legii nr.165/2016 din 
22 iulie 2016 privind siguranța 
operațiunilor petroliere offshore, 
publicată în Monitorul Oficial nr.572 
din 28 iulie 2016

/24.11.2020 
b688/2020 Clasat

236

Propunere legislativă pentru 
modificarea Legii nr.263/2010 din 
16 decembrie 2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice

/24.11.2020 
b689/2020 Clasat

237

Propunere legislativă pentru 
modificarea Ordonanței de urgență 
nr.13 din 20 mai 2015 privind 
înființarea, organizarea și 
funcționarea Agenției Naționale 
pentru Achiziții Publice, publicată în 
Monitorul Oficial nr.362 din 26 mai 
2015, aprobată prin legea 
nr.244/2015 din 26 octombrie 2015 
publicată în Monitorul Oficial nr.797 
din 27 octombrie 2015

/24.11.2020 
b690/2020 Clasat

238

Propunere legislativă pentru 
modificarea Legii nr.210 din 13 
noiembrie 2012 privind aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.93/2011 pentru modificarea și 
completarea Ordonanței Guvernului 
nr.63/2001 privind înființarea 
Inspectoratului de Stat în 
Construcții - I.S.C., publicată în 
Monitorul Oficial nr.767 din 14 
noiembrie 2012

/24.11.2020 
b691/2020 Clasat

239
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Propunere legislativă pentru 
modificarea Ordonanței de urgență 
nr.59/2018 din 28 iunie 2018 privind 
înființarea, organizarea și 
funcționarea Autorității Naționale 
pentru Formare Profesională Inițială 
în Sistem Dual din România, 
aprobată prin legea nr.338/2018 din 
21 decembrie 2018 pentru 
aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.59/2018 privind 
înființarea, organizarea și 
funcționarea Autorității Naționale 
pentru Formare Profesională Inițială 
în Sistem Dual din România

/24.11.2020 
b692/2020 Clasat

240

Propunere legislativă pentru 
modificarea Legii nr.64 din 22 
martie 2006 privind aprobarea 
Ordonanței Guvernului nr.49/2005 
pentru completarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.11/2004 
privind stabilirea unor măsuri de 
reorganizare în cadrul administrației 
publice centrale, publicată în 
Monitorul Oficial nr.301 din 4 aprilie 
2006

/24.11.2020 
b693/2020 Clasat

241

Propunere legislativă pentru 
modificarea Legii nr.202 din 22 mai 
2006, Republicată privind 
organizarea și funcționarea Agenției 
Naționale pentru Ocuparea Forței 
de Muncă

/24.11.2020 
b694/2020 Clasat

242

Propunere legislativă pentru 
modificarea Legii nr.78 din 26 
februarie 2002 privind aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.70/2001 pentru modificarea și 
completarea Legii cadastrului și a 
publicității imobiliare nr.7/1996, 
publicată în Monitorul Oficial nr.154 
din 4 martie 2002

/24.11.2020 
b695/2020 Clasat

243
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Propunere legislativă pentru 
modificarea Legii nr.227/2006 din 7 
iunie 2006, Republicată, privind 
prevenirea și combaterea dopajului 
în sport, publicată în Monitorul 
Oficial nr.156 din 1 martie 2016

/24.11.2020 
b696/2020 Clasat

244

Propunere legislativă pentru 
modificarea Legii nr.102/2005 din 3 
mai 2005 privind înființarea, 
organizarea și funcționarea 
Autorității Naționale de 
Supraveghere a Prelucrării Datelor 
cu Caracter Personal

/24.11.2020 
b697/2020 Clasat

245

Propunere legislativă pentru 
modificarea Legii nr.20/2018 din 15 
ianuarie 2018 privind aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.71/2017 pentru modificarea și 
completarea Ordonanței Guvernului 
nr.42/2004 privind organizarea 
activității sanitar-veterinare și pentru 
siguranța alimentelor, precum și 
pentru modificarea Ordonanței 
Guvernului nr.83/2003 privind 
aprobarea posturilor de inspecție la 
frontieră organizate în punctele de 
trecere a frontierei stabilite pentru 
importul, exportul și tranzitul tipurilor 
de mărfuri supuse controalelor 
sanitare veterinare și pentru 
siguranța alimentelor, precum și 
condițiile de aprobare a posturilor 
de inspecție la frontieră 
responsabile pentru controalele 
sanitare veterinare ale animalelor vii 
provenite din țări terțe și pentru 
controalele sanitare veterinare și 
pentru siguranța alimentelor ale 
produselor alimentare și hranei 
pentru animale provenite din țări 
terțe, publicată în Monitorul Oficial 
nr.51 din 18 ianuarie 2018

/24.11.2020 
b698/2020 Clasat

246
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Propunere legislativă pentru 
modificarea Legii nr.144/2007 din 
21 mai 2007, republicată privind 
înființarea, organizarea și 
funcționarea Agenției Naționale de 
Integritate publicată în Monitorul 
Oficial nr.535 din 3 august 2009

/24.11.2020 
b699/2020 Clasat

247

Propunere legislativă pentru 
modificarea Legii nr.129/2019 din 
11 iulie 2019 pentru prevenirea și 
combaterea spălării banilor și 
finanțării terorismului

/24.11.2020 
b700/2020 Clasat

248

Propunere legislativă pentru 
modificarea Legii nr.192 din 26 iunie 
2013 pentru modificarea și 
completarea Ordonanței de urgență 
a Guvernului nr.23/2004 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare a Autorității pentru 
Valorificarea Activelor Bancare prin 
comasarea prin absorbție cu 
Autoritatea pentru Privatizare și 
Administrarea Participațiilor Statului, 
publicată în Monitorul Oficial nr.403 
din 4 iulie 2013

/24.11.2020 
b701/2020 Clasat

249

Propunere legislativă pentru 
modificarea Legii nr.136 din 5 iulie 
2011 pentru modificarea și 
completarea Legii nr.82/1993 
privind constituirea Rezervației 
Biosferei ”Delta Dunării”, publicată 
în Monitorul Oficial nr.533 din 28 
iulie 2011

/24.11.2020 
b702/2020 Clasat

250
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Propunere legislativă pentru 
modificarea Legii nr.95/2016 din 11 
mai 2016 privind înființarea Agenției 
Naționale pentru Arii Naturale 
Protejate și pentru modificarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.57/2007 privind regimul ariilor 
naturale protejate, conservarea 
habitatelor naturale, a florei și 
faunei sălbatice, publicată în 
Monitorul Oficial nr.369 din 13 mai 
2016

/24.11.2020 
b703/2020 Clasat

251

Propunere legislativă pentru 
modificarea Legii nr.154 din 20 mai 
2005 pentru aprobarea Ordonanței 
Guvernului nr.8/2005 privind 
stabilirea unor măsuri de preluare a 
Gărzii Financiare și a Autorității 
Naționale a Vămilor în subordinea 
Ministerului Finanțelor Publice, 
precum și a unor măsuri de 
reorganizare a Agenției Naționale 
de Administrare Fiscală, publicată în 
Monitorul Oficial nr.452 din 27 mai 
2005

/24.11.2020 
b704/2020 Clasat

252

Propunere legislativă pentru 
modificarea Legii nr.202/2002 
privind egalitatea de șanse și de 
tratament între femei și bărbați

/24.11.2020 
b705/2020 Clasat

253

Propunere legislativă pentru 
modificarea Legii nr.63/2017 din 13 
aprilie 2017 privind aprobarea 
Ordonanței Guvernului nr.3/2016 
pentru stabilirea unor măsuri de 
reorganizare şi eficientizare a 
activităţii unor structuri ale 
administraţiei publice centrale şi 
pentru modificarea unor acte 
normative, publicată în Monitorul 
Oficial nr.273 din 19 aprilie 2017

/24.11.2020 
b706/2020 Clasat

254
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Propunere legislativă pentru 
modificarea Legii nr.127 din 17 mai 
2005 privind aprobarea Ordonanței 
de urgență a Guvernului nr.88/2004 
pentru modificarea și completarea 
Ordonanței Guvernului nr.42/2004 
privind organizarea activității sanitar-
veterinare și pentru siguranța 
alimentelor, publicată în Monitorul 
Oficial nr.420 din 18 mai 2005

/24.11.2020 
b707/2020 Clasat

255

Propunere legislativă pentru 
modificarea Ordonanței de urgență 
nr.63 din 30 august 2001 privind 
înființarea Inspectoratului de Stat în 
Construcții - I.S.C., aprobată și 
modificată prin legea nr.707 din 3 
decembrie 2001

/24.11.2020 
b708/2020 Clasat

256

Propunere legislativă privind 
recunoașterea meritelor 
personalului din asistență socială 
participant la acțiuni împotriva 
COVID-19

/25.11.2020 
b713/2020

- procedură de 
urgenţă

Clasat

257

Propunere legislativă pentru 
abrogarea art.5 alin.(2) din Legea 
nr.33/1994 privind exproprierea 
pentru cauză de utilitate publică

/25.11.2020 
b714/2020

- procedură de 
urgenţă

Clasat

258

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

/26.11.2020 
b715/2020

- procedură de 
urgenţă

Clasat

259

Propunere legislativă pentru 
completarea art.30 din Legea 
nr.53/2003 Codul muncii

/04.12.2020 
b723/2020 Clasat

260

Propunere legislativă privind 
instituirea "Zilei naționale a 
plasamentului familial"

/07.12.2020 
b724/2020 Clasat

261
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Propunere legislativă privind unele 
măsuri pentru stimularea dezvoltării 
fondului de locuințe la dispoziția 
autorităților publice locale și 
combaterea segregării locuirii pe 
criterii economice

/ b726/2020
Clasat

262

Propunere legislativă pentru 
modificarea și completarea Legii 
nr.260/2008 privind asigurarea 
obligatorie a locuințelor împotriva 
cutremurelor, alunecărilor de teren și
 inundațiilor

/09.12.2020 
b729/2020

- procedură de 
urgenţă

Clasat

263

Propunere legislativă privind liberul 
acces public nemotorizat în natură

/15.12.2020 
b730/2020 Clasat

264

Propunere legislativă pentru 
modificarea și completarea Codului 
Silvic din 2008

/16.12.2020 
b731/2020

- procedură de 
urgenţă

Clasat

265

Legea parcurilor naționale/17.12.2020 
b734/2020 Clasat

266
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în sesiunea septembrie - decembrie 2020, dupã stadiul actual

*Informaţii la data de 31.12.2020

Proiecte de lege şi propuneri legislative adoptate de Senat 

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 septembrie - decembrie 2020

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENAT
Direcţia generală legislativă

I. Proiecte de lege (altele decât proiectele de lege de aprobare a ordonanţelor) 14

II. Proiecte de lege de aprobare a Ordonanţelor 79

b) ordonanţe de urgenţă 79

III. Propuneri legislative 94

T o t a l : 187

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

în sesiunea septembrie - decembrie 2020

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) 14

A devenit Legea nr. 
203/16.09.2020 promulgatã 
prin decret nr. 
540/16.09.2020 publicatã în 
M.O. 850/16.09.2020

1 Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.55/2020 privind unele 
măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de 
COVID-19

L543/2020

adoptat de Senat 
(02.09.2020)

adoptat de Camera 
Deputatilor (08.09.2020)

A devenit Legea nr. 
245/09.11.2020 promulgatã 
prin decret nr. 
859/09.11.2020 publicatã în 
M.O. 1050/09.11.2020

2 Lege privind efectuarea unui test de proporţionalitate anterior adoptării 
unor noi reglementări referitoare la profesii

L430/2020

adoptat de Senat 
(06.09.2020)

adoptat de Camera 
Deputatilor (20.10.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

3 Proiect de lege privind majorarea capitalului autorizat deţinut de 
România Ia Corporaţia Financiară Internaţională, în conformitate cu 
Rezoluţia nr.271/2020 privind „Majorarea selectivă de capital 2018” şi 
Rezoluţia nr.272/2020 privind „Majorarea generală de capital 2018”, 
adoptate de Consiliul Guvernatorilor Corporaţiei Financiare 
Internaţionale

L542/2020

adoptat de Senat 
(08.09.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

4 Proiect de lege privind desfiinţarea Universităţii Române de Ştiinţe şi 
Arte „Gheorghe Cristea” din Bucureşti

L489/2020

adoptat de Senat 
(21.09.2020)
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Titlul proiectului de lege Stadiul proiectului de legeNr. crt.

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

5 Proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.119/1996 
cu privire la actele de stare civilă, precum și pentru abrogarea 
Ordonanței Guvernului nr.41/2003 privind dobândirea și schimbarea 
pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice

L490/2020

adoptat de Senat 
(21.09.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

6 Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de 
identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea 
comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România şi a 
Ordonanţei Guvernului nr.80/2000 privind omologarea şi cerficarea 
produselor şi a materialelor de exploatare utilizate la vehiculele 
rutiere, precum şi condiţiile de introducere pe piaţă şi de 
comercializare a acestora

L507/2020

adoptat de Senat 
(30.09.2020)

A devenit Legea nr. 
224/30.10.2020 promulgatã 
prin decret nr. 
822/30.10.2020 publicatã în 
M.O. 1026/04.11.2020

7 Proiect de lege pentru ratificarea Acordului-cadru între Uniunea 
Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Australia, pe de 
altă parte, semnat la Manila, la 7 august 2017

L555/2020

adoptat de Camera 
Deputatilor (19.08.2020)

adoptat de Senat 
(07.10.2020)

A devenit Legea nr. 
225/30.10.2020 promulgatã 
prin decret nr. 
823/30.10.2020 publicatã în 
M.O. 1024/03.11.2020

8 Lege pentru acceptarea Amendamentului la articolul 8 din Convenția 
internațională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare 
rasială, adoptată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite 
la 21 decembrie 1965, la care România a aderat prin Decretul 
nr.345/1970, adoptat la New York la 15 ianuarie 1992, la cea de-a 
paisprezecea reuniune a statelor părți la Convenție

L556/2020

adoptat de Camera 
Deputatilor (19.08.2020)

adoptat de Senat 
(07.10.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

9 Proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.302/2004 
privind cooperarea judiciară internațională în materie penală

L580/2020

adoptat de Senat 
(14.10.2020)
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Titlul proiectului de lege Stadiul proiectului de legeNr. crt.

A devenit Legea nr. 
259/19.11.2020 promulgatã 
prin decret nr. 
884/19.11.2020

10 Lege pentru ratificarea Acordului Economic şi Comercial Cuprinzător 
(CETA) dintre Canada, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi statele 
sale membre, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 30 octombrie 
2016

L28/2018

adoptat de Camera 
Deputatilor (20.12.2017)

adoptat de Senat 
(21.10.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

11 Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.11/2003 privind gospodărirea în siguranţă a deşeurilor 
radioactive şi a combustibilului nuclear uzat

L601/2020

adoptat de Senat 
(04.11.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

12 Proiect de lege pentru participarea României la majorarea asimetrică 
de capital a Băncii Europene de Investiții în conformitate cu Decizia 
(UE) 2019/1255 a Consiliului din 18 iulie 2019 de modificare a 
Protocolului nr.5 privind Statutul Băncii Europene de Investiții

L624/2020

adoptat de Senat 
(25.11.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

13 Proiect de lege privind aprobarea plății cotizației anuale a României la 
bugetul Centrului European de Excelență dedicat gestionării civile a 
crizelor - European Center of Excellence for Civilian Crisis 
Management, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului 
nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile 
internaționale interguvernamentale la care România este parte

L633/2020

adoptat de Senat 
(03.12.2020)

anuntat în plen; urmeazã 
trimiterea la promulgare

14 Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Program pe bază de 
rezultate în sectorul sanitar din România) între România şi Banca 
Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la New 
York, la 23 septembrie 2019, amendat şi actualizat prin Scrisoarea de 
amendament semnată între România şi Banca Internaţională pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Bucureşti, la 31 iulie 2020 şi la 26 
august 2020

L626/2020

adoptat de Camera 
Deputatilor (06.10.2020)

adoptat de Senat 
(28.12.2020)
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Titlul proiectului de lege Stadiul proiectului de legeNr. crt.

II. Proiecte de lege de aprobare a Ordonanţelor 79

b) ordonanţe de urgenţă 79

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

1 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.126/2020 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de 
sănătate şi instituirea unor măsuri privind indemnizaţiile de asigurări 
sociale de sănătate

L494/2020

adoptat de Senat 
(02.09.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

2 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.124/2020 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.23/1998 
privind finanţarea şi din alte surse decât bugetul de stat a unor 
activităţi specifice de administrare a rezervelor de stat

L492/2020

adoptat de Senat 
(02.09.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

3 Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.125/2020 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-
dezvoltării-inovării şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.66/2017 privind stabilirea unor măsuri în 
domeniul cercetării-dezvoltării-inovării şi producerii de mijloace 
imunoprofilactice, terapeutice şi antidoturi, în vederea asigurării 
protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a 
populaţiei

L493/2020

adoptat de Senat 
(02.09.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

4 Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.127/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.96/2000 
privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a 
României EximBank- S.A.

L495/2020

adoptat de Senat 
(02.09.2020)

A devenit Legea nr. 
214/26.10.2020 promulgatã 
prin decret nr. 
806/26.10.2020 publicatã în 
M.O. 992/27.10.2020

5 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.128/2020 privind unele măsuri pentru aprobarea Programului 
naţional de racordare a populaţiei şi clienţilor noncasnici la sistemul 
inteligent de distribuţie a gazelor naturale

L496/2020

adoptat de Senat 
(02.09.2020)

adoptat de Camera 
Deputatilor (06.10.2020)
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Titlul proiectului de lege Stadiul proiectului de legeNr. crt.

A devenit Legea nr. 
220/29.10.2020 promulgatã 
prin decret nr. 
814/29.10.2020 publicatã în 
M.O. 1011/30.10.2020

6 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar 
din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operaţional 
Competitivitate 2014 - 2020, în contextul crizei provocate de COVID-
19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene

L498/2020

adoptat de Senat 
(02.09.2020)

adoptat de Camera 
Deputatilor (20.10.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

7 Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.129/2020 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului 
"O familie, o casă"

L497/2020

adoptat de Senat 
(02.09.2020)

A devenit Legea nr. 
282/08.12.2020 promulgatã 
prin decret nr. 
1050/08.12.2020

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

L509/2020

adoptat de Senat 
(08.09.2020)

adoptat de Camera 
Deputatilor (17.11.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

9 Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.131/2020 privind reglementarea unor măsuri

L508/2020

adoptat de Senat 
(08.09.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

10 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.134/2020 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 certifícatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite 
României la nivelul Uniunii Europene, precum şi pentru modificarea 
unor acte normative în domeniul fondurilor europene

L511/2020

adoptat de Senat 
(08.09.2020)
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Titlul proiectului de lege Stadiul proiectului de legeNr. crt.

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

11 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi 
cei mai defavorizați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de 
tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional acordate 
din fonduri externe nerambursabile precum și unele măsuri de 
distribuire a acestora

L510/2020

adoptat de Senat 
(10.09.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

12 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.137/2020 privind acumularea în vederea constituirii ca stoc rezervă 
de stat a unei cantități de grâu pentru panificație

L545/2020

adoptat de Senat 
(18.09.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

13 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.138/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență 
a Guvernului nr.118/2020 privind aprobarea Programului de susținere 
a întreprinderilor mici și mijlocii "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI
 UTILAJE"

L546/2020

adoptat de Senat 
(18.09.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

14 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.139/2020 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unor 
ajutoare de stat Societății "Compania națională de transporturi aeriene 
române - TAROM" S.A. și Societății Blue Air Aviation S.A. pentru 
compensarea pierderilor economice suferite în contextul pandemiei 
COVID-19

L547/2020

adoptat de Senat 
(18.09.2020)

A devenit Legea nr. 
255/17.11.2020 promulgatã 
prin decret nr. 
880/16.11.2020 publicatã în 
M.O. 1093/17.11.2020

15 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.140/2020 pentru stabilirea unor măsuri privind utilizarea înscrisurilor 
în formă electronică în domeniile construcţii, arhitectură şi urbanism

L548/2020

 de Senat (18.09.2020)

adoptat de Senat 
(19.09.2020)

adoptat de Camera 
Deputatilor (27.10.2020)
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A devenit Legea nr. 
255/17.11.2020 promulgatã 
prin decret nr. 
880/16.11.2020 publicatã în 
M.O. 1093/17.11.2020

16 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.140/2020 pentru stabilirea unor măsuri privind utilizarea înscrisurilor 
în formă electronică în domeniile construcţii, arhitectură şi urbanism

L548/2020

 de Senat (18.09.2020)

adoptat de Senat 
(19.09.2020)

adoptat de Camera 
Deputatilor (27.10.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

17 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.142/2020 pentru prelungirea termenelor privind depunerea unor 
documente prevăzute în sarcina asociațiilor și fundațiilor

L549/2020

adoptat de Senat 
(21.09.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

18 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.143/2020 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și 
mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - 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 aprobată 
prin art.II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.42/2020

L550/2020

adoptat de Senat 
(21.09.2020)

A devenit Legea nr. 
269/25.11.2020 promulgatã 
prin decret nr. 
905/24.11.2020

19 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.144/2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe 
nerambursabile necesare desfăşurării în condiţii de prevenţie a 
activităţilor didactice aferente anului şcolar 2020/2021 în contextul 
riscului de infecţie cu coronavirus SARS--Cov-2

L551/2020

adoptat de Senat 
(21.09.2020)

adoptat de Camera 
Deputatilor (03.11.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

20 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.145/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătății, a Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de 
asigurări sociale de sănătate, pentru abrogarea unor prevederi legale, 
precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății

L552/2020

adoptat de Senat 
(21.09.2020)
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Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

21 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.146/2020 privind aprobarea Programului IMM FACTOR - Produs de 
garantare a creditului comercial și a Schemei de ajutor de stat 
asociată acestuia

L553/2020

adoptat de Senat 
(21.09.2020)

A devenit Legea nr. 
278/27.11.2020 promulgatã 
prin decret nr. 
1029/27.11.2020

22 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea 
supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților 
didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de 
învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca 
urmare a răspândirii coronavirusului SARS-COV-2

L554/2020

adoptat de Senat 
(21.09.2020)

adoptat de Camera 
Deputatilor (10.11.2020)

Trimis la promulgare

23 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, 
modificarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri bugetare

L578/2020

adoptat în sedinta 
comunã a celor douã 
Camere (22.09.2020)

Trimis la promulgare

24 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.136/2020 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe 
anul 2020

L579/2020

adoptat în sedinta 
comunã a celor douã 
Camere (22.09.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

25 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.153/2020 pentru instituirea unor măsuri fiscale de stimulare a 
menținerii/creșterii capitalurilor proprii, precum și pentru completarea 
unor acte normative

L586/2020

adoptat de Senat 
(30.09.2020)
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A devenit Legea nr. 
271/25.11.2020 promulgatã 
prin decret nr. 
907/24.11.2020

26 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.152/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în 
vederea extinderii categoriilor de plăți care pot fi efectuate prin 
intermediul Sistemului național electronic de plată online

L585/2020

adoptat de Senat 
(30.09.2020)

adoptat de Camera 
Deputatilor (03.11.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

27 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.150/2020 privind instituirea Schemei de ajutor de stat pentru 
susținerea activității crescătorilor din sectorul suin în contextul crizei 
economice generate de pandemia COVID-19

L583/2020

adoptat de Senat 
(01.10.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

28 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.149/2020 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru 
susținerea activității crescătorilor din sectorul bovin în contextul crizei 
economice generate de pandemia COVID 19

L582/2020

adoptat de Senat 
(01.10.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

29 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.151/2020 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru 
susținerea activității crescătorilor din sectorul avicol în contextul crizei 
economice generate de pandemia COVID-19

L584/2020

adoptat de Senat 
(01.10.2020)

A devenit Legea nr. 
247/10.11.2020 promulgatã 
prin decret nr. 
861/10.11.2020 publicatã în 
M.O. 1057/10.11.2020

30 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.148/2020 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat acordat 
producătorilor agricoli care au înființat culturi în toamna anului 2019, 
afectate de seceta pedologică

L581/2020

adoptat de Senat 
(01.10.2020)

adoptat de Camera 
Deputatilor (20.10.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

31 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.154/2020 privind instituirea unor măsuri pentru sprijinul tinerilor 
fermieri

L587/2020

adoptat de Senat 
(03.10.2020)
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Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

32 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului Național 
de Relansare și Reziliență necesar României pentru accesarea de 
fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul 
Mecanismului de Redresare și Reziliență

L592/2020

adoptat de Senat 
(06.10.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

33 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.156/2020 privind unele măsuri pentru susținerea dezvoltării 
teritoriale a localităților urbane și rurale din România cu finanțare din 
fonduri externe nerambursabile

L593/2020

adoptat de Senat 
(06.10.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

34 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.158/2020 pentru aprobarea Programului de finanțare „Fondul de 
acțiune în domeniul managementului energiei durabile”

L595/2020

adoptat de Senat 
(07.10.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

35 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.159/2020 privind finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii și 
domeniului HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri 
fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere 
instalată cuprinsă între 27kWp - 100kWp necesară consumului propriu 
și livrarea surplusului în Sistemul Energetic Național, precum și a 
stațiilor de reîncărcare de 22KW pentru vehicule electrice şi electrice 
hibrid plug-in, prin Programul de finanțare "ELECTRIC UP"

L596/2020

adoptat de Senat 
(07.10.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

36 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.157/2020 privind acordarea unui ajutor financiar sub formă de 
voucher pentru încurajarea și sprijinirea copiilor în practicarea 
sportului de performanță

L594/2020

adoptat de Senat 
(07.10.2020)
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Trimis la Cameră pentru 
dezbatere (proiectul se aflã 
în reexaminare, în urma 
Deciziei de 
neconstitutionalitate)

37 Lege privind respingerea 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

L517/2019

adoptat de Senat 
(14.10.2019)

adoptat de Camera 
Deputatilor (25.02.2020)

adoptat de Senat 
(07.10.2020)

în lucru, la comisiile 
permanente ale Senatului 
(proiectul se aflã în 
reexaminare, la cererea 
Presedintelui)

38 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.166/2020 pentru modificarea Legii nr.173/2020 privind unele măsuri 
pentru protejarea intereselor naţionale în activitatea economică

L616/2020

adoptat de Senat 
(07.10.2020)

adoptat de Camera 
Deputatilor (14.10.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

39 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.160/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului 
nr.22/1999 privind administrarea porturilor și a căilor navigabile, 
utilizarea infrastructurilor de transport naval aparținând domeniului 
public, precum și desfășurarea activităților de transport naval în porturi 
și pe căile navigabile interioare, precum și pentru completarea art.25 
alin.(1) din Legea concurenței nr.21/1996

L591/2020

adoptat de Senat 
(07.10.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

40 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.162/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 
mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de 
răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor 
termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind 
Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, precum şi a altor 
acte normative

L608/2020

adoptat de Senat 
(14.10.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

41 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.163/2020 pentru completarea art.159 din Legea nr.263/2010 privind 
sistemul unitar de pensii publice, precum și pentru adoptarea unor 
măsuri în domeniul asigurării unor persoane în sistemul public de 
pensii

L609/2020

adoptat de Senat 
(21.10.2020)
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Trimis la promulgare

42 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.168/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență 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

L618/2020

adoptat de Senat 
(21.10.2020)

adoptat de Camera 
Deputatilor (24.11.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

43 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.167/2020 privind unele măsuri pentru susținerea activităţii unor 
aeroporturi regionale, în contextul crizei economice generată de 
pandemia COVID-19 și pentru modificarea și completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.139/2020 privind instituirea cadrului legal 
pentru acordarea unor ajutoare de stat Societăţii "Compania naţională 
de transporturi aeriene române – TAROM" - S.A. şi Societăţii Blue Air 
Aviation - S.A. pentru compensarea pierderilor economice suferite în 
contextul pandemiei de COVID-19

L617/2020

adoptat de Senat 
(21.10.2020)

Trimis la promulgare

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

L386/2020

adoptat de Camera 
Deputatilor (17.06.2020)

adoptat de Senat 
(21.10.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

45 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.164/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ

L614/2020

adoptat de Senat 
(31.10.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

46 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.165/2020 privind mandatul acordat ministerelor pentru identificarea, 
selectarea și rezervarea imobilelor destinate ca sedii ale unor agenții 
sau centre europene nou înființate

L615/2020

adoptat de Senat 
(31.10.2020)
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Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

47 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.169/2020 privind completarea art.3 din Ordonanța 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

L625/2020

adoptat de Senat 
(07.11.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

48 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.174/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative 
care reglementează activitatea de sprijin financiar din fonduri externe 
nerambursabile, în contextul crizei provocate de COVID-19

L637/2020

adoptat de Senat 
(13.11.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

49 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.173/2020 privind reglementarea condițiilor pentru atribuirea și 
închirierea unor imobile, proprietate publică și privată a statului, aflate 
în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului 
Protocolului de Stat"

L636/2020

adoptat de Senat 
(13.11.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

50 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.172/2020 pentru modificarea unor acte normative, aprobarea unor 
măsuri privind proiectele de mediu cu finanțare din fonduri externe 
nerambursabile, precum și pentru reglementarea serviciului public 
inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane

L635/2020

adoptat de Senat 
(13.11.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

51 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.170/2020 privind acţiunile în despăgubire în cazurile de încălcare a 
dispozițiilor legislației în materie de concurență, precum şi pentru 
modificarea şi completarea Legii concurenţei nr.21/1996

L634/2020

adoptat de Senat 
(13.11.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

52 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.175/2020 pentru completarea unor acte normative cu incidență în 
protecția animalelor, precum și pentru stabilirea unor măsuri 
organizatorice

L638/2020

adoptat de Senat 
(14.11.2020)
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Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

53 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.176/2020 pentru modificarea art.6 din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.157/2020 privind acordarea unui ajutor financiar sub 
formă de voucher pentru încurajarea și sprijinirea copiilor în 
practicarea sportului de performanță

L639/2020

adoptat de Senat 
(17.11.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

54 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.178/2020 pentru modificarea Legii nr.84/1992 privind regimul 
zonelor libere

L658/2020

adoptat de Senat 
(21.11.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

55 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.179/2020 privind instituirea unor măsuri pentru asigurarea 
resurselor umane necesare instituțiilor din cadrul sistemului național de 
apărare, ordine publică și securitate națională, Ministerului Sănătății și 
unităților subordonate, unităților sanitare și serviciilor de asistență 
socială în contextul situației epidemiologice determinate de 
răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

L659/2020

adoptat de Senat 
(21.11.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

56 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.180/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.136/2020 
privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii 
de risc epidemiologic şi biologic, a Ordonanței de urgenţă a 
Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de 
asigurări sociale de sănătate, precum și pentru stabilirea unor măsuri 
cu privire la acordarea concediilor medicale

L660/2020

adoptat de Senat 
(21.11.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

57 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.182/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea 
supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor 
didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de 
învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca 
urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și a art.6 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.132/2020 privind măsuri de 
sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei 
epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-
CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă

L662/2020

adoptat de Senat 
(25.11.2020)
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Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

58 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.181/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea și 
completarea unor acte normative și pentru prorogarea unor termene

L661/2020

adoptat de Senat 
(25.11.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

59 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.183/2020 privind  desfășurarea pe perioada stării de alertă a 
concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul unor 
instituții din sistemul justiției, precum și din cadrul Curții de Conturi

L663/2020

adoptat de Senat 
(26.11.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

60 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.191/2020 pentru prelungirea termenelor privind depunerea unor 
documente prevăzute în sarcina asociaţiilor şi fundaţiilor, precum şi a 
persoanelor juridice înregistrate în registrul comerţului

L670/2020

adoptat de Senat 
(28.11.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

61 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.189/2020 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.38/2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată 
a statului, din administrarea şi evidenţa proprie a Ministerului Apărării 
Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Justiției - 
Administrația Națională a Penitenciarelor și unitățile subordonate 
acesteia în administrarea unor operatori economici din industria de 
apărare, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi 
Turismului

L668/2020

adoptat de Senat 
(28.11.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

62 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.188/2020 privind unele măsuri temporare necesare pentru 
exercitarea funcției de conducător al compartimentului financiar 
contabil din administrația publică centrală

L667/2020

adoptat de Senat 
(28.11.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

63 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.187/2020 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.144/2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe 
nerambursabile necesare desfăşurării în condiţiile de prevenţie a 
activităţilor didactice aferente anului școlar/universitar 2020/2021 în 
contextul riscului de infecție cu coronavirus SARS-CoV-2

L666/2020

adoptat de Senat 
(28.11.2020)
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Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

64 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.190/2020 privind unele măsuri de asigurare a condițiilor de 
constituire și de depunere a jurământului de către autoritățile 
administrației publice locale

L669/2020

adoptat de Senat 
(28.11.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

65 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.186/2020 privind instituirea unor măsuri urgente pentru asigurarea 
necesarului de medici pe durata riscului epidemiologic generat de 
pandemia de COVID-19 și pentru modificarea art.11 din Legea 
nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea 
efectelor pandemiei de COVID-19

L665/2020

adoptat de Senat 
(28.11.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

66 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.184/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.121/2014 
privind eficiența energetică

L657/2020

adoptat de Senat 
(28.11.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

67 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.185/2020 pentru modificarea și completarea art.1 din Ordonanţa de 
urgență a Guvernului nr.5/2019 privind aprobarea scoaterii din rezerva 
de stat, sub formă de împrumut, a unei cantităţi de păcură necesare 
asigurării, pe perioada de iarnă, a agentului termic pentru încălzirea 
populaţiei din municipiul Drobeta-Turnu Severin, judeţul Mehedinţi

L664/2020

adoptat de Senat 
(28.11.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

68 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.192/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.55/2020 
privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor 
pandemiei de COVID-19, precum și pentru modificarea lit.a) a art.7 
din Legea nr.81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă

L685/2020

adoptat de Senat 
(05.12.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

69 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.194/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele 
măsuri aferente instituirii carantinei

b646/2020

adoptat de Senat 
(08.12.2020)
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Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

70 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.193/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului 
nr.4/2019 privind reorganizarea sistemului naţional de clasificare a 
carcaselor de bovine, porcine şi ovine, precum şi monitorizarea, 
controlul şi raportarea preţurilor de piaţă ale carcaselor şi ale 
animalelor vii

b645/2020

adoptat de Senat 
(08.12.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

71 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.195/2020 privind măsuri în domeniul registrului comerțului

b662/2020

adoptat de Senat 
(12.12.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

72 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.196/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătății

b674/2020

adoptat de Senat 
(18.12.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

73 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.197/2020 privind unele măsuri în domeniul asistenței medicale 
pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

b675/2020

adoptat de Senat 
(18.12.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

74 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.199/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență 
a Guvernului nr.130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de 
sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente 
Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei 
provocate de COVID-19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor 
europene

b677/2020

adoptat de Senat 
(19.12.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

75 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.198/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea 
supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităților 
didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de 
învățământ şi în unităţile de educație timpurie antepreşcolară, ca 
urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2

b676/2020

adoptat de Senat 
(19.12.2020)
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Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

76 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.204/2020 privind stabilirea unor măsuri de aplicare a Acordului 
privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord 
din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei 
Atomice, în materie de reglementare a dreptului de intrare și ședere 
pe teritoriul României

b712/2020

adoptat de Senat 
(24.12.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

77 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.203/2020 privind unele măsuri de reglementare a vânzării 
terenurilor agricole situate în extravilan

b711/2020

adoptat de Senat 
(24.12.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

78 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.200/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență 
a Guvernului nr.60/2019 privind reglementarea unor măsuri pentru 
stingerea unor obligații fiscale și bugetare, precum și unele măsuri 
referitoare la obligațiile de plată aferente împrumuturilor din venituri 
din privatizare și împrumuturilor contractate de statul român de la 
instituții de credit și subîmprumutate operatorilor economici

b716/2020

adoptat de Senat 
(25.12.2020)

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

79 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.123/2020 pentru modificarea art.3 din Legea nr.61/1993 privind 
alocația de stat pentru copii

L491/2020

adoptat de Senat 
(11.08.2020)

adoptat de Camera 
Deputatilor (19.08.2020)

adoptat de Senat 
(30.12.2020)

III. Propuneri legislative 94

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

1 Lege  pentru modificarea şi completarea unor acte normative în 
vederea acordării unor facilităţi persoanelor fizice încadrate cu 
contract individual de muncă în funcţia de şofer sau conducător auto 
în domeniile transport de călători şi transport de marfă

L462/2020

adoptat de Senat 
(02.09.2020)
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Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

2 Propunere legislativă pentru transparentizarea informaţiilor de interes 
public şi uşurarea accesului cetăţenilor prin modificarea şi 
completarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţii de 
interes public

L532/2020

adoptat de Senat 
(02.09.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

3 Lege  pentru modificarea art.18 din Legea nr.202/1998 privind 
organizarea Monitorului Oficial al României

L534/2020

adoptat de Senat 
(02.09.2020)

A devenit Legea nr. 
222/30.10.2020 promulgatã 
prin decret nr. 
820/30.10.2020 publicatã în 
M.O. 1018/02.11.2020

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

L536/2020

adoptat de Senat 
(02.09.2020)

adoptat de Camera 
Deputatilor (06.10.2020)

A devenit Legea nr. 
210/25.09.2020 promulgatã 
prin decret nr. 
551/25.09.2020 publicatã în 
M.O. 884/28.09.2020

5 Lege pentru modificarea Legii nr.136/2020 privind instituirea unor 
măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi 
biologic

L561/2020

adoptat de Camera 
Deputatilor (25.08.2020)

adoptat de Senat 
(02.09.2020)

A devenit Legea nr. 
219/29.10.2020 promulgatã 
prin decret nr. 
813/29.10.2020 publicatã în 
M.O. 1011/30.10.2020

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

L541/2020

adoptat de Senat 
(02.09.2020)

adoptat de Camera 
Deputatilor (06.10.2020)
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Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

7 Lege pentru  modificarea art.6 alin.(2) lit.c) din Ordonanţa Guvernului 
nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii

L456/2020

adoptat de Senat 
(02.09.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

8 Lege pentru modificarea art.2 alin.(3) din Ordonanța Guvernului 
nr.81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în 
patrimoniul instituțiilor publice

L461/2020

adoptat de Senat 
(02.09.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

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

L453/2020

adoptat de Senat 
(02.09.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

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

L449/2020

adoptat de Senat 
(04.09.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

11 Propunere legislativă privind transportul ecologic

L451/2020

adoptat de Senat 
(04.09.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

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

L452/2020

adoptat de Senat 
(04.09.2020)
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Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

13 Propunere legislativă privind acordarea indemnizaţiei de scurtă durată

L454/2020

adoptat de Senat 
(04.09.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

14 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

L455/2020

adoptat de Senat 
(04.09.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

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

L529/2020

adoptat de Senat 
(08.09.2020)

Trimis la promulgare

16 Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naționale pentru 
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii

L562/2020

adoptat de Camera 
Deputatilor (25.08.2020)

adoptat de Senat 
(08.09.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

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

L482/2020

adoptat de Senat 
(08.09.2020)

A devenit Legea nr. 
227/02.11.2020 promulgatã 
prin decret nr. 
825/02.11.2020 publicatã în 
M.O. 1019/02.11.2020

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

L483/2020

adoptat de Senat 
(08.09.2020)

adoptat de Camera 
Deputatilor (13.10.2020)
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Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

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

L499/2020

adoptat de Senat 
(08.09.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

20 Lege pentru modificarea și completarea Legii monumentelor de for 
public nr.120/2006

L503/2020

adoptat de Senat 
(08.09.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

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

L479/2020

adoptat de Senat 
(08.09.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

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

L481/2020

adoptat de Senat 
(08.09.2020)

A devenit Legea nr. 
202/16.09.2020 promulgatã 
prin decret nr. 
539/16.09.2020 publicatã în 
M.O. 849/16.09.2020

23 Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative în 
materie electorală

L590/2020

adoptat de Senat 
(09.09.2020)

adoptat de Camera 
Deputatilor (14.09.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

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

L484/2020

adoptat de Senat 
(14.09.2020)
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Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

25 Propunere legislativă privind protecția și promovarea drepturilor 
familiilor numeroase

L486/2020

adoptat de Senat 
(14.09.2020)

Trimis la promulgare

26 Lege privind acordarea unui stimulent de risc pentru personalul din 
învățământ în contextul situației epidemiologice determinate de 
răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

L599/2020

adoptat de Senat 
(21.09.2020)

adoptat de Camera 
Deputatilor (13.10.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

27 Propunere legislativă privind transmiterea unui imobil din domeniul 
public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei şi 
Cercetării, în domeniul public al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti 
şi în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului 
Bucureşti

L506/2020

adoptat de Senat 
(21.09.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

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

L502/2020

adoptat de Senat 
(21.09.2020)

A devenit Legea nr. 
238/06.11.2020 promulgatã 
prin decret nr. 
851/06.11.2020 publicatã în 
M.O. 1041/06.11.2020

29 Lege pentru modificarea art.28 alin.(2) din Legea contabilităţii 
nr.82/1991

L535/2020

adoptat de Senat 
(21.09.2020)

adoptat de Camera 
Deputatilor (13.10.2020)
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A devenit Legea nr. 
223/30.10.2020 promulgatã 
prin decret nr. 
821/30.10.2020 publicatã în 
M.O. 1018/02.11.2020

30 Lege pentru simplificarea si debirocratizarea transferului de părti 
sociale si a vărsării capitalului social prin modificarea Legii societătilor 
nr.31/1990

L537/2020

adoptat de Senat 
(21.09.2020)

adoptat de Camera 
Deputatilor (06.10.2020)

A devenit Legea nr. 
241/06.11.2020 promulgatã 
prin decret nr. 
854/06.11.2020 publicatã în 
M.O. 1041/06.11.2020

31 Lege pentru modificarea alin.(1) al art.459 din Legea nr.227/2015 
privind Codul Fiscal

L538/2020

adoptat de Senat 
(21.09.2020)

adoptat de Camera 
Deputatilor (13.10.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

32 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

L501/2020

adoptat de Senat 
(24.09.2020)

A devenit Legea nr. 
277/27.11.2020 promulgatã 
prin decret nr. 
1028/27.11.2020

33 Lege privind instituirea zilei de 3 iunie ca Ziua naţională a bicicletei

L518/2020

adoptat de Senat 
(30.09.2020)

adoptat de Camera 
Deputatilor (03.11.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

34 Propunere legislativă privind înfiinţarea şi utilizarea Fondului de 
Solidaritate "Locuinţe pentru tinerii români"

L519/2020

adoptat de Senat 
(30.09.2020)
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Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

35 Propunere legislativă pentru acordarea de servicii medicale la distanță

L512/2020

adoptat de Senat 
(30.09.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

36 Lege pentru completarea Legii nr.458/2002 privind calitatea apei 
potabile

L539/2020

adoptat de Senat 
(30.09.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

37 Lege pentru modificarea şi completarea art.7 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

L515/2020

adoptat de Senat 
(30.09.2020)

cu raport finalizat (proiectul 
se aflã în reexaminare, la 
cererea Presedintelui)

38 Lege pentru modificarea Legii nr.78/2018 privind exonerarea 
personalului plătit din fonduri publice de la plata unor sume 
reprezentând venituri de natură salarială

L531/2020

adoptat de Senat 
(30.09.2020)

adoptat de Camera 
Deputatilor (13.10.2020)

A devenit Legea nr. 
232/05.11.2020 promulgatã 
prin decret nr. 
844/05.11.2020 publicatã în 
M.O. 1036/05.11.2020

39 Lege pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 
privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive 
politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, 
precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri

L564/2020

adoptat de Senat 
(30.09.2020)

adoptat de Camera 
Deputatilor (13.10.2020)
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A devenit Legea nr. 
256/18.11.2020 promulgatã 
prin decret nr. 
881/18.11.2020 publicatã în 
M.O. 1101/18.11.2020

40 Lege pentru declararea zilei de 4 iunie Ziua Tratatului de la Trianon

L459/2019

adoptat de Senat 
(21.10.2019)

adoptat de Camera 
Deputatilor (13.05.2020)

adoptat de Senat 
(30.09.2020)

adoptat de Camera 
Deputatilor (03.11.2020)

Trimis la promulgare

41 Lege privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi 
din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, în domeniul public al 
oraşului Odobeşti, judeţul Vrancea

L530/2020

adoptat de Senat 
(30.09.2020)

adoptat de Camera 
Deputatilor (13.10.2020)

A devenit Legea nr. 
276/27.11.2020 promulgatã 
prin decret nr. 
1027/27.11.2020

42 Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii

L533/2020

adoptat de Senat 
(30.09.2020)

 de Senat (03.11.2020)

adoptat de Camera 
Deputatilor (03.11.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

43 Propunere legislativă pentru modificarea unor acte normative privind 
finalizarea cu celeritate a procesului de retrocedare în natură a 
terenurilor

L540/2020

adoptat de Senat 
(30.09.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

44 Propunere legislativă privind abrogarea unor măsuri discriminatorii 
pentru locuitorii Dobrogei

L516/2020

adoptat de Senat 
(03.10.2020)
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Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

45 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii 
dialogului social nr.62/2011

L514/2020

adoptat de Senat 
(03.10.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

46 Propunere legislativă privind trecerea unor imobile din proprietatea 
privată sau publică, după caz, a statului în proprietatea publică a 
judeţului Bihor şi în administrarea Consiliului judeţean Bihor

L523/2020

adoptat de Senat 
(03.10.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

47 Propunere legislativă pentru aprobarea obiectivului de investiţii 
Autostrada Sudului A6

L526/2020

adoptat de Senat 
(03.10.2020)

A devenit Legea nr. 
226/30.10.2020 promulgatã 
prin decret nr. 
824/30.10.2020 publicatã în 
M.O. 1018/02.11.2020

48 Lege pentru modificarea și completarea Legii educației naționale 
nr.1/2011

L471/2020

adoptat de Camera 
Deputatilor (28.07.2020)

adoptat de Senat 
(07.10.2020)

A devenit Legea nr. 
230/04.11.2020 promulgatã 
prin decret nr. 
839/04.11.2020 publicatã în 
M.O. 1030/04.11.2020

49 Lege pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal

L598/2020

adoptat de Senat 
(07.10.2020)

adoptat de Camera 
Deputatilor (14.10.2020)
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Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

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

L500/2020

adoptat de Senat 
(09.10.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

51 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei  Guvernului 
nr.37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi 
organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor 
agricole şi silvice

L569/2020

adoptat de Senat 
(14.10.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

52 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, precum şi pentru 
modificarea art.121 din Legea fondului funciar nr.18/1991

L522/2020

adoptat de Senat 
(14.10.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

53 Lege privind transmiterea unor bunuri imobile destinate activităţilor de 
asistenţă sanitar-veterinară, aflate în proprietatea privată a statului, din 
administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în administrarea consiliilor 
locale, precum şi pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.89/2004 privind vânzarea bunurilor imobile în care se 
desfăşoară activităţi de asistenţă sanitar-veterinară

L525/2020

adoptat de Senat 
(14.10.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

54 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.32/2018 privind 
transmiterea unei suprafețe de teren din domeniul public al statului și 
din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice ”Gheorghe 
Ionescu-Șișești” Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru 
Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov, județul Brașov, în domeniul public al 
municipiului Brașov, pentru realizarea obiectivului de investiție 
”Construire Spital Clinic Regional de Urgență Brașov”

L527/2020

adoptat de Senat 
(14.10.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

55 Lege pentru modificarea art.2 din Legea nr.255/2010 privind 
exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor 
obiective de interes național, județean și local

L597/2020

adoptat de Senat 
(14.10.2020)
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Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

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

L611/2020

adoptat de Senat 
(14.10.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

57 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.46/2008 privind 
Codul silvic

L575/2020

adoptat de Senat 
(15.10.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

58 Propunere legislativă privind identificarea distinctă şi promovarea 
produselor agricole şi alimentare de natură a indica originea 
geografică, locală, naţională sau regională, istorică sau tradiţională, pe 
teritoriul României

L567/2020

adoptat de Senat 
(15.10.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

59 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea LEGII nr.60 
din 23 septembrie 1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor 
publice

L565/2020

adoptat de Senat 
(15.10.2020)

A devenit Legea nr. 
266/20.11.2020 promulgatã 
prin decret nr. 
891/20.11.2020 publicatã în 
M.O. 1113/20.11.2020

60 Lege pentru completarea anexelor nr.1 și 2 din Legea nr.92/1996 
privind organizarea și funcționarea Serviciului de Telecomunicații 
Speciale

L557/2020

adoptat de Camera 
Deputatilor (19.08.2020)

adoptat de Senat 
(21.10.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

61 Lege pentru abrogarea art.I din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr.26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și 
întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor 
acte normative

L610/2020

adoptat de Senat 
(21.10.2020)
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Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

62 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă

L568/2020

adoptat de Senat 
(30.10.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

63 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii 
nr.406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut 
calitatea de preşedinte al României

L566/2020

adoptat de Senat 
(30.10.2020)

A devenit Legea nr. 
276/27.11.2020 promulgatã 
prin decret nr. 
1027/27.11.2020

64 Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii

L533/2020

adoptat de Senat 
(30.09.2020)

 de Senat (03.11.2020)

adoptat de Camera 
Deputatilor (03.11.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

65 Propunere legislativă privind impozitarea zero a industriei HoReCa

L607/2020

adoptat de Senat 
(04.11.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

66 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1 indice 1) al art.(67 
indice 1) din Legea nr.69/2000 a educaţiei fizice şi sportului

L606/2020

adoptat de Senat 
(04.11.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

67 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.212/2015 privind 
modalitatea de gestionare a vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz

L605/2020

adoptat de Senat 
(04.11.2020)
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Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

68 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului

L603/2020

adoptat de Senat 
(04.11.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

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

L604/2020

adoptat de Senat 
(04.11.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

70 Propunere legislativă privind transmiterea unei părți din imobilul 
”Palatul Parlamentului”, proprietate publică a statului, din 
administrarea Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației 
în administrarea Senatului, precum și pentru modificarea și 
completarea unor acte normative

L612/2020

adoptat de Senat 
(12.11.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

71 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.107/1996 - Legea apelor

L602/2020

adoptat de Senat 
(14.11.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

72 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.208 
din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, 
precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale 
Permanente

L623/2020

adoptat de Senat 
(18.11.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

73 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii viei și 
vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole nr.164/2015

L619/2020

adoptat de Senat 
(18.11.2020)
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Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

74 Propunere legislativă pentru instituirea anului 2021 - ”Anul Tudor 
Vladimirescu” și declararea lui Tudor Vladimirescu și a Ecaterinei 
Teodoroiu, drept eroi ai națiunii române

L621/2020

adoptat de Senat 
(18.11.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

75 Propunere legislativă pentru îngrijirea şi educarea timpurie a copiilor 
din familiile active

L622/2020

adoptat de Senat 
(18.11.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

76 Propunere legislativă pentru completarea art.8 din Legea nr.55/2020 
privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor 
pandemiei de COVID-19

L620/2020

adoptat de Senat 
(18.11.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

77 Propunere legislativă pentru modificarea art.8 alin.(2) din Legea 
nr.195/2018 privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor 
de suine pentru activitatea de reproducţie

L631/2020

adoptat de Senat 
(25.11.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

78 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea 
DECRETULUI-LEGE nr.118 din 30 martie 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

L629/2020

adoptat de Senat 
(25.11.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

79 Propunere legislativă pentru declararea zilei de 10 august drept Ziua 
naţională a demnităţii cetăţenilor români, a luptei împotriva corupţiei, 
abuzurilor şi injustiţiei

L632/2020

adoptat de Senat 
(25.11.2020)
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Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

80 Propunere legislativă pentru modificarea art.7 alin.(2) din Legea 
nr.227/2018 privind aprobarea Programului de susţinere pentru 
activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol

L630/2020

adoptat de Senat 
(25.11.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

81 Propunere legislativă privind unele măsuri de îmbunătăţire a implicării 
angajaţilor în procesele decizionale la nivelul angajatorilor

L650/2020

adoptat de Senat 
(03.12.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

82 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.154,182, 
210, 211 şi 213 din Legea nr.286/2009 privind Codul Penal

L655/2020

adoptat de Senat 
(03.12.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

83 Propunere legislativă pentru modificarea art.34 din Legea 
îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004

L654/2020

adoptat de Senat 
(03.12.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

84 Propunere legislativă privind stabilirea datei alegerilor pentru Senat și 
Camera Deputaților, ca urmare a încetării mandatului Parlamentului 
ales în anul 2016, precum și a unor măsuri pentru buna organizare a 
acestora

L653/2020

adoptat de Senat 
(03.12.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

85 Propunere legislativă pentru completarea alin.(1) al art.30 şi pentru 
modificarea art.56 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de 
pensii publice

L652/2020

adoptat de Senat 
(03.12.2020)
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Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

86 Propunere legislativă privind instituirea zilei de 10 Ianuarie – Ziua 
matematicii, informaticii şi ştiinţelor naturii

L651/2020

adoptat de Senat 
(03.12.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

87 Propunere legislativă privind participarea salariaţilor la profit, precum şi
 pentru modificarea Legii nr.127/2015 privind Codul fiscal

L649/2020

adoptat de Senat 
(03.12.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

88 Propunere legislativă privind unele măsuri de sprijin financiar pentru 
structurile sportive de interes general şi naţional puternic afectate în 
contextul crizei COVID-19, acordate de la administraţia publică 
centrală sau locală, fonduri nerambursabile şi din bugetul de stat

L648/2020

adoptat de Senat 
(03.12.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

89 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de 
noroc

L647/2020

adoptat de Senat 
(03.12.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

90 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.114/1996 (republicată) privind locuinţele

L646/2020

adoptat de Senat 
(03.12.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

91 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole 
sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic

L645/2020

adoptat de Senat 
(03.12.2020)
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Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

92 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, 
necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local

L644/2020

adoptat de Senat 
(03.12.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

93 Propunere legislativă pentru completarea art.3 din Legea nr.95/2008 
privind Statutul personalului aeronautic tehnic nenavigant din aviaţia 
civilă din România

L642/2020

adoptat de Senat 
(03.12.2020)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

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

L643/2020

adoptat de Senat 
(03.12.2020)
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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 septembrie - decembrie 2020

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENAT

Direcţia generală legislativă

Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări 38 54 28 21

Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital 42 64 44 59

Comisia economică, industrii şi servicii 13 42 13 49

Comisia pentru agricultură, industrie alimentară şi dezvoltare 
rurală

16 8 4 2

Comisia pentru politică externă 7 3 5 2

Comisia pentru administraţie publică 25 54 25 65

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 15 9 17 7

Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială 22 39 25 29

Comisia pentru învăţământ, tineret şi sport 21 11 23 9

Comisia pentru sănătate publică 8 25 8 24

Comisia pentru cultură şi media 4 8 2 7

Comisia pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi 
minorităţi

3 68 2 62

Comisia pentru afaceri europene 1 35 0 33

Comisia pentru comunităţile de români din afara ţării 1 6 1 5

Comisia pentru transporturi şi infrastructură 7 9 5 2

Comisia pentru mediu 3 9 1 7

Comisia pentru constituţionalitate 22 1 7 0

Comisia pentru ape, păduri, pescuit şi fond cinegetic 4 4 3 4

Comisia pentru energie, infrastructură energetică şi resurse 
minerale

7 6 6 5

Comisia pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei 2 21 2 22

Biroul Baze de Date Economice și Legislative                                  Informații la data 31 decembrie 2021 99



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, 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 septembrie - decembrie 2020 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENAT
Direcţia generală legislativă
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INIŢIATIVE LEGISLATIVE ALE SENATORILOR  în sesiunea septembrie - 
decembrie 2020

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENAT

Direcţia generală legislativă

Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru acordarea unui 
stimulent de risc pentru personalul din învățământ pe 
întreaga durată a stării de alertă și urgență, ca 
urmare a riscului răspândirii coronavirusului COVID-
19

Cazanciuc Robert-Marius  - senator PSD; Preda Radu-Cosmin  - senator PSD; Stănescu Paul  - senator 
PSD; Ciolacu Ion-Marcel  - deputat PSD; Simonis  Alfred - Robert  - deputat PSD

L599/2020

Trimis la promulgare

1

adoptat de Senat 
(21.09.2020)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(13.10.2020)

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

Alexandrescu Vlad-Tudor  - senator USR; Mihail Radu-Mihai  - senator USR; Seidler  Cristian-Gabriel  - 
deputat USR

L643/2020

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

2

adoptat de Senat 
(03.12.2020)

Propunere legislativă pentru abrogarea articolului I 
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.26/2012 
privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor 
publice și întărirea disciplinei financiare și de 
modificare și completare a unor acte normative

Cazanciuc Robert-Marius  - senator PSD; Fenechiu Cătălin-Daniel  - senator PNL; Pauliuc Nicoleta  - 
senator PNL; Preda Radu-Cosmin  - senator PSD

L610/2020

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

3

adoptat de Senat 
(21.10.2020)
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Propunere legislativă privind modificarea și 
completarea unor legi în materie electorală

Benedek  Zacharie  - deputat UDMR; Drulă  Cătălin  - deputat USR; Pambuccian Varujan  - deputat UAR 
(minoritãti); Paşcan Emil-Marius  - deputat PMP; Roman  Florin-Claudiu  - deputat PNL; Simonis  Alfred - 
Robert  - deputat PSD

L590/2020

A devenit Legea nr. 
202/16.09.2020 
promulgatã prin decret 
nr. 539/16.09.2020 
publicatã în M.O. 
849/16.09.2020

4

adoptat de Senat 
(09.09.2020)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(14.09.2020)

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea 
pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării 
unor obiective de interes naţional, judeţean şi local

Cseke Attila-Zoltan  - senator UDMR; Bende  Sándor  - deputat UDMR; Benedek  Zacharie  - deputat 
UDMR; Biró Rozalia-Ibolya  - deputat UDMR; Bozianu  Nicoleta-Cătălina  - deputat PMP; Csép  Éva-
Andrea  - deputat UDMR; Rădulescu  Dan-Răzvan  - deputat USR; Roman Ioan Sorin  - deputat PSD; 
Szabó Ödön  - deputat UDMR; Vass  Levente  - deputat UDMR; Vexler  Silviu  - deputat FCER (minoritãti)

L644/2020

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

5

adoptat de Senat 
(03.12.2020)

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.21/2007 
privind instituţiile şi companiile de spectacole sau 
concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de 
impresariat artistic

Scântei Laura-Iuliana  - senator PNL; Gheorghiu  Bogdan  - deputat PNL

L645/2020

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

6

adoptat de Senat 
(03.12.2020)

Propunere legislativă pentru modificarea art.1 din 
Legea nr.176/2010, privind integritatea în exercitarea 
funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.144/2017 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de 
Integritate, precum şi pentru modificarea şi 
completarea altor acte normative

Pop Liviu-Marian  - senator PSD

L600/2020

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

7

respins de Senat 
(21.10.2020)
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru completarea alin.(1) al 
art.30 şi pentru modificarea art.56 din Legea 
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Hărău Eleonora-Carmen  - senator PNL; Heiuş  Lucian-Ovidiu  - deputat PNL

L652/2020

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

8

adoptat de Senat 
(03.12.2020)

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

Iliescu Cătălin Lucian  - senator PMP; Moise Costin-Sebastian  - deputat PMP; Rădulescu Gabriel  - 
deputat PMP

L678/2020
Clasat

9

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

Brăiloiu Tit-Liviu  - senator PSD; Nicolae Şerban  - senator PSD

L611/2020

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

10

adoptat de Senat 
(14.10.2020)

Propunere legislativă privind transmiterea unei părți 
din imobilul ”Palatul Parlamentului”, proprietate 
publică a statului, din administrarea Ministerul 
Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației în 
administrarea Senatului, precum și pentru 
modificarea și completarea unor acte normative

Nicolae Şerban  - senator PSD

L612/2020

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

11

adoptat de Senat 
(12.11.2020)

Propunere legislativă pentru completarea art.542 din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ

Presadă Florina-Raluca  - senator USR; Seidler  Cristian-Gabriel  - deputat USR

L681/2020
Clasat

12
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

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

Alexandrescu Vlad-Tudor  - senator USR; Dinu Nicoleta-Ramona  - senator USR; Fălcoi Nicu  - senator 
USR; Lungu Dan  - senator USR; Mihail Radu-Mihai  - senator USR; Presadă Florina-Raluca  - senator 
USR; Barna  Ilie Dan  - deputat USR; Bulai  Iulian  - deputat USR; Dehelean  Silviu  - deputat USR; Iurişniţi 
Cristina-Ionela  - deputat USR; Lupescu  Dumitru  - deputat USR; Popescu Nicolae-Daniel  - deputat USR; 
Prună  Cristina-Mădălina  - deputat USR; Seidler  Cristian-Gabriel  - deputat USR; Stanciu-Viziteu  Lucian-
Daniel  - deputat USR; Ungureanu  Emanuel-Dumitru  - deputat USR; Zainea  Cornel  - deputat USR

L682/2020
Clasat

13

Propunere legislativă privind trecerea Muzeului 
Aurului Brad din administrarea Companiei Naționale 
a Cuprului, Aurului și Fierului MINVEST S.A. Deva, 
în administrarea unității administrativ teritoriale - 
Consiliul Local al Municipiului Brad

Nicolae Şerban  - senator PSD; Intotero Natalia-Elena  - deputat PSD

b557/2020
Retras de către iniţiator

14

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii educaţiei naţionale nr.1 din 5 
ianuarie 2011, publicată în Monitorul Oficial nr.18 din 
10 ianuarie 2011 cu completările şi modificările 
ulterioare

Dinică Silvia-Monica  - senator USR; Dinu Nicoleta-Ramona  - senator USR; Dircă George-Edward  - 
senator USR; Fălcoi Nicu  - senator USR; Lungu Dan  - senator USR; Mihail Radu-Mihai  - senator USR; 
Presadă Florina-Raluca  - senator USR; Wiener Adrian  - senator USR; Arsu Alin-Ionuț  - deputat USR; 
Balint  Liviu-Ioan  - deputat Independent; Banias Mircea-Marius  - deputat Independent; Barna  Ilie Dan  - 
deputat USR; Bogaciu  Alexandra-Corina  - deputat Independent; Bontea  Vlad  - deputat PSD; Borza  
Remus-Adrian  - deputat Independent; Botez  Mihai-Cătălin  - deputat USR; Bozianu  Nicoleta-Cătălina  - 
deputat PMP; Constantin Daniel  - deputat Independent; Cosma (Abu-Amra) Lavinia-Corina  - deputat 
Independent; Dobrică  Ionela Viorela  - deputat PSD; Duruş  Vlad-Emanuel  - deputat USR; Florea 
Damian  - deputat Independent; Gerea Andrei Dominic  - deputat ALDE; Grosaru  Andi-Gabriel  - deputat 
RO.AS.IT (minoritãti); Havrici  Emanuel-Iuliu  - deputat Independent; Huncă  Mihaela  - deputat 
Independent; Ion  Stelian-Cristian  - deputat USR; Iordache Florin  - deputat PSD; Iurişniţi Cristina-Ionela  - 
deputat USR; Lupaşcu  Costel  - deputat PSD; Lupescu  Dumitru  - deputat USR; Macovei  Silviu Nicu  - 
deputat PSD; Mohaci Mihai  - deputat Independent; Moşteanu  Liviu-Ionuţ  - deputat USR; Movilă Petru  - 
deputat PMP; Năsui  Claudiu-Iulius-Gavril  - deputat USR; Nechifor Cătălin-Ioan  - deputat Independent; 
Niţă Mihai  - deputat Independent; Oprişcan Mihai Doru  - deputat ALDE; Păle  Dănuţ  - deputat PSD; 
Paşcan Emil-Marius  - deputat PMP; Pistru-Popa Eusebiu-Manea  - deputat Independent; Podaşcă 
Gabriela-Maria  - deputat Independent; Ponta Victor-Viorel  - deputat Independent; Pop  Andrei  - deputat 
PSD; Pop Georgian  - deputat Independent; Pop  Rareş-Tudor  - deputat USR; Popescu Nicolae-Daniel  - 
deputat USR; Prună  Cristina-Mădălina  - deputat USR; Rădulescu  Dan-Răzvan  - deputat Independent; 
Rodeanu  Bogdan-Ionel  - deputat USR; Sebestyén  Csaba-István  - deputat UDMR; Stancu  Florinel  - 
deputat Independent; Suciu Vasile-Daniel  - deputat PSD; Tabugan Ion  - deputat ALDE; Teacă 
Alexandru  - deputat PMP; Todoran  Adrian-Mihăiţă  - deputat PMP; Turcescu  Robert-Nicolae  - deputat 
PMP; Vexler  Silviu  - deputat FCER (minoritãti); Vlad  Sergiu Cosmin  - deputat USR; Zainea  Cornel  - 
deputat USR

L627/2020

în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

15

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(06.10.2020)
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Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

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

Presadă Florina-Raluca  - senator USR

b574/2020
Clasat

16

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

Andronescu Ecaterina  - senator PSD; Botnariu Emanuel-Gabriel  - senator PSD; Cazanciuc Robert-
Marius  - senator PSD; Corlăţean Titus  - senator PSD; Covaci Dorel  - senator PSD; Creţu Gabriela  - 
senator PSD; Deneş Ioan  - senator PSD; Ganea Ion  - senator Independent; Lungu Vasile-Cristian  - 
senator PMP; Marin Gheorghe  - senator PSD; Mihu Ştefan  - senator PSD; Nicolae Şerban  - senator PSD; 
Preda Radu-Cosmin  - senator PSD; Silistru Doina  - senator PSD; Soporan Aurel-Horea  - senator PSD; 
Stocheci Cristina-Mariana  - senator PSD; Toma Vasilică  - senator PSD; Vulpescu Ioan  - senator PSD

b575/2020
Clasat

17

Propunere legislativă pentru modificarea Legii 
nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de 
tratament între femei şi bărbaţi

Lungu Vasile-Cristian  - senator PMP; Paşcan Emil-Marius  - deputat PMP

b576/2020
Clasat

18

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea art.154,182, 210, 211 şi 213 din Legea 
nr.286/2009 privind Codul Penal

Alexandrescu Vlad-Tudor  - senator USR; Dinu Nicoleta-Ramona  - senator USR; Dircă George-Edward  - 
senator USR; Goţiu Remus Mihai  - senator USR; Mihail Radu-Mihai  - senator USR; Presadă Florina-
Raluca  - senator USR; Ion  Stelian-Cristian  - deputat USR; Raeţchi Ovidiu Alexandru  - deputat PNL; 
Săftoiu Ana Adriana  - deputat PNL; Seidler  Cristian-Gabriel  - deputat USR; Ungureanu  Emanuel-
Dumitru  - deputat USR; Zainea  Cornel  - deputat USR

L655/2020

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

19

adoptat de Senat 
(03.12.2020)

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.269/2003 privind Statutul 
Corpului diplomatic şi consular al României

Gorghiu Alina-Ştefania  - senator PNL; Scântei Laura-Iuliana  - senator PNL

b582/2020
Clasat

20
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Propunere legislativă pentru completarea art.291 
alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal

Andronescu Ecaterina  - senator PSD; Cazanciuc Robert-Marius  - senator PSD; Covaci Dorel  - senator 
PSD; Cseke Attila-Zoltan  - senator UDMR; Derzsi Ákos  - senator UDMR; Adnagi  Slavoliub  - deputat USR 
(minoritãti); Ambrus  Izabella-Agnes  - deputat UDMR; Ampleev Adrian  - deputat CRLR (minoritãti); Antal  
István-János  - deputat UDMR; Bende  Sándor  - deputat UDMR; Biro  Zsolt-Istvan  - deputat UDMR; Csép  
Éva-Andrea  - deputat UDMR; Erdei-Dolóczki István  - deputat UDMR; Grosaru  Andi-Gabriel  - deputat 
RO.AS.IT (minoritãti); Huncă  Mihaela  - deputat Independent; Iurişniţi Cristina-Ionela  - deputat USR; 
Lupaşcu  Costel  - deputat PSD; Márton Árpád-Francisc  - deputat UDMR; Sebestyén  Csaba-István  - 
deputat UDMR; Seres Dénes  - deputat UDMR; Szabó Ödön  - deputat UDMR; Vass  Levente  - deputat 
UDMR

b583/2020
Clasat

21

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.96 din 21 aprilie 2006 privind 
Statutul deputaţilor şi senatorilor

Covaci Dorel  - senator PSD; Federovici Doina-Elena  - senator PSD; Matei Constantin-Bogdan  - senator 
PSD; Mazilu Liviu-Lucian  - senator PSD; Preda Radu-Cosmin  - senator PSD; Savin Emanoil  - senator 
Independent; Sbîrnea Liliana  - senator PSD; Silistru Doina  - senator PSD; Soporan Aurel-Horea  - senator 
PSD; Trufin Lucian  - senator PSD; Vulpescu Ioan  - senator PSD; Zamfir Daniel-Cătălin  - senator 
Independent

b586/2020

22

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.115/1999 privind 
responsabilitatea ministerială

Covaci Dorel  - senator PSD; Federovici Doina-Elena  - senator PSD; Matei Constantin-Bogdan  - senator 
PSD; Mazilu Liviu-Lucian  - senator PSD; Preda Radu-Cosmin  - senator PSD; Savin Emanoil  - senator 
Independent; Sbîrnea Liliana  - senator PSD; Silistru Doina  - senator PSD; Soporan Aurel-Horea  - senator 
PSD; Trufin Lucian  - senator PSD; Vulpescu Ioan  - senator PSD; Zamfir Daniel-Cătălin  - senator 
Independent

b587/2020
Clasat

23

Propunere legislativă pentru modificarea Legii 
292/2018 privind evaluarea impactului anumitor 
proiecte publice şi private asupra mediului

Badea Viorel-Riceard  - senator PNL; Cazan Mircea-Vasile  - senator PNL; Ardelean Ben-Oni  - deputat 
PNL; Bica  Dănuţ  - deputat PNL; Buican Cristian  - deputat PNL; Bumb  Sorin-Ioan  - deputat PNL; Calista  
Mara-Daniela  - deputat PNL; Fădor  Angelica  - deputat PNL; Gheorghe Tinel  - deputat PNL; Gudu 
Vasile  - deputat PNL; Heiuş  Lucian-Ovidiu  - deputat PNL; Ionescu George  - deputat PNL; Ioniţă  
Antoneta  - deputat PNL; Leoreanu  Laurenţiu-Dan  - deputat PNL; Movilă Petru  - deputat PMP; Nicoară 
Romeo-Florin  - deputat PNL; Pirtea  Marilen - Gabriel  - deputat PNL; Popescu  Pavel  - deputat PNL; 
Săftoiu Ana Adriana  - deputat PNL; Şişcu George  - deputat PNL; Sitterli  Ovidiu-Ioan  - deputat 
Independent; Ştirbu Gigel-Sorinel  - deputat PNL; Varga  Glad-Aurel  - deputat PNL; Varga Vasile  - deputat 
PNL

b589/2020
Clasat

24
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Propunere legislativă privind repatrierea Sfinţilor 
Mărturisitori Ardeleni

Zamfir Daniel-Cătălin  - senator Independent; Adnagi  Slavoliub  - deputat USR (minoritãti); Avram 
Constantin  - deputat ALDE; Băişanu Ştefan-Alexandru  - deputat Independent; Bejinariu Eugen  - deputat 
PSD; Bumb  Sorin-Ioan  - deputat PNL; Cioabă Petre  - deputat PSD; Cobuz  Maricela  - deputat PSD; 
Dîrzu Ioan  - deputat PSD; Georgescu  Nicolae  - deputat PSD; Gherman Dumitru  - deputat PSD; Halici  
Nicuşor  - deputat PSD; Iancu Iulian  - deputat PSD; Lovin  Dumitru  - deputat ALDE; Mihălcescu Carmen 
Ileana  - deputat PSD; Mocioalcă Ion  - deputat Independent; Mohaci Mihai  - deputat Independent; Nicolae  
Andrei  - deputat PSD; Pană Adriana-Doina  - deputat PSD; Paraschiv  Rodica  - deputat PSD; Petric 
Octavian  - deputat Independent; Pop  Andrei  - deputat PSD; Pop Georgian  - deputat Independent; 
Stănescu Alexandru  - deputat PSD; Toma  Ilie  - deputat PSD; Tudor  Beatrice  - deputat PSD

b590/2020
Clasat

25

Propunere legislativă pentru modificarea Legii 
nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea 
profesiei de avocat, pentru modificarea Legii 
notarilor publici și a activității notariale nr.36/1995, 
pentru modificarea Legii nr.514/2003 privind 
organizarea și exercitarea profesiei de consilier 
juridic și pentru modificarea Legii nr.188/2000 privind 
executorii judecătorești

Alexandrescu Vlad-Tudor  - senator USR; Cazanciuc Robert-Marius  - senator PSD; Dircă George-
Edward  - senator USR; Fenechiu Cătălin-Daniel  - senator PNL; Ghica Cristian  - senator USR; Preda 
Radu-Cosmin  - senator PSD; Scântei Laura-Iuliana  - senator PNL

b604/2020
Clasat

26

Propunere legislativă pentru completarea Legii 
nr.176/2018 privind internshipul

Dinu Nicoleta-Ramona  - senator USR; Mihail Radu-Mihai  - senator USR; Barna  Ilie Dan  - deputat USR; 
Duruş  Vlad-Emanuel  - deputat USR; Iurişniţi Cristina-Ionela  - deputat USR; Seidler  Cristian-Gabriel  - 
deputat USR; Ungureanu  Emanuel-Dumitru  - deputat USR

b614/2020
Clasat

27

Propunere legislativă privind organizarea și 
funcționarea Comisiei Naționale a României pentru 
UNESCO

Resmeriţă Cornel-Cristian  - senator PSD; Niţă  Nicu  - deputat PSD; Palăr Ionel  - deputat PNL; Simion  
Lucian-Eduard  - deputat PSD

b616/2020
Clasat

28
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Propunere legislativă privind modificarea şi 
completarea Legii educaţiei fizice şi sportului 
nr.69/2000

Coliban Allen  - senator USR

b623/2020
Clasat

29

Propunere legislativă pentru completarea art.90 
alin.(1) din Legea audiovizualului nr.504/2002

Bădulescu Dorin-Valeriu  - senator Independent; Covaciu Severica-Rodica  - senator PMP; Iliescu Cătălin 
Lucian  - senator PMP; Ionaşcu Gabi  - senator PMP; Lungu Vasile-Cristian  - senator 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

L673/2020

în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

30

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(27.10.2020)

Propunere legislativă  pentru aprobarea obiectivelor 
de investiţii Drum expres Bucureşti - Olteniţa şi Drum 
expres Drajna Nouă - Călăraşi

Iliescu Cătălin Lucian  - senator PMP

b630/2020
Clasat

31

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

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; Cristina Ioan  - senator PNL; Dănăilă Leon  - senator PNL; Fenechiu Cătălin-Daniel  - senator PNL; 
Filipescu Răducu-George  - senator PNL; Ghica Cristian  - senator USR; Gioancă Eugen  - senator 
Independent; Gorghiu Alina-Ştefania  - senator PNL; Hărău Eleonora-Carmen  - senator PNL; Ilie Viorel  - 
senator Independent; Nicoară Marius-Petre  - senator Independent; Oprea Mario-Ovidiu  - senator PNL; 
Pauliuc Nicoleta  - senator PNL; Pereş Alexandru  - senator PNL; Pîrvulescu Eugen  - senator PNL; Popa 
Cornel  - senator PNL; Popa Ion  - senator Independent; Scântei Laura-Iuliana  - senator PNL; Şoptică 
Costel  - senator PNL; Stângă George-Cătălin  - senator PNL; Talpoş Ioan-Iustin  - senator Independent; 
Ţapu Nazare Eugen  - senator PNL; Andronache Gabriel  - deputat PNL; Bîzgan-Gayral  Oana-Mioara  - 
deputat Independent; Bumb  Sorin-Ioan  - deputat PNL; Fădor  Angelica  - deputat PNL; Mihălcescu 
Carmen Ileana  - deputat PSD; Mînzatu  Roxana  - deputat PSD; Popescu  Pavel  - deputat PNL; Roman  
Florin-Claudiu  - deputat PNL

b638/2020
Clasat

32
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Propunere legislativă privind modificarea Legii 
nr.303/2004, republicată, privind statutul 
judecătorilor şi procurorilor, cu modificările şi 
completările ulterioare

Bădulescu Dorin-Valeriu  - senator Independent; Covaciu Severica-Rodica  - senator PMP; Lungu Vasile-
Cristian  - senator PMP; Teacă Alexandru  - deputat PMP

L686/2020

în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

33

respins de Camera 
Deputatilor 
(03.11.2020)

Propunere legislativă pentru completarea Legii 
nr.17/2007 privind educaţia tinerilor capabili de 
performanţă înaltă

Cârciumaru Florin  - senator PSD; Ganea Ion  - senator Independent; Mihu Ştefan  - senator PSD; Pop 
Liviu-Marian  - senator PSD; Savin Emanoil  - senator Independent; Sibinescu Ionuţ  - senator ALDE; 
Valeca Şerban-Constantin  - senator PSD

L687/2020

în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

34

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(03.11.2020)

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

Cârciumaru Florin  - senator PSD; Ganea Ion  - senator Independent; Mihu Ştefan  - senator PSD; Pop 
Liviu-Marian  - senator PSD; Resmeriţă Cornel-Cristian  - senator PSD; Savin Emanoil  - senator 
Independent; Sibinescu Ionuţ  - senator ALDE; Valeca Şerban-Constantin  - senator PSD

L688/2020

în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

35

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(03.11.2020)

Propunere legislativă pentru modificare și 
completarea art.114 din OUG 195/2002 privind 
circulația pe drumurile publice

Covaciu Severica-Rodica  - senator PMP

b643/2020
Clasat

36
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Propunere legislativă privind organizarea şi 
funcţionarea sistemului de sănătate din România

Baciu Gheorghe  - senator PMP; Bădulescu Dorin-Valeriu  - senator Independent; Iliescu Cătălin Lucian  - 
senator PMP; Lungu Vasile-Cristian  - senator 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; 
Movilă Petru  - deputat PMP; Paşcan Emil-Marius  - deputat PMP; Rădulescu Gabriel  - deputat PMP; 
Simionca  Ionuţ  - deputat PMP; Teacă Alexandru  - deputat PMP; Todoran  Adrian-Mihăiţă  - deputat PMP; 
Turcescu  Robert-Nicolae  - deputat PMP

b647/2020
Clasat

37

Propunere legislativă privind instituirea unor măsuri 
fiscal-bugetare în sectorul HoReCa

Iliescu Cătălin Lucian  - senator PMP; Moise Costin-Sebastian  - deputat PMP; Rădulescu Gabriel  - 
deputat PMP

b649/2020
Clasat

38

Propunere legislativă privind declararea protopopului 
Aurel Munteanu drept martir și erou al națiunii 
române

Lungu Vasile-Cristian  - senator PMP

b652/2020
Clasat

39

Propunere legislativă privind organizarea profesiei 
de responsabil cu protecția datelor cu caracter 
personal

Butunoi Ionel-Daniel  - senator PSD; Oprea Stefan-Radu  - senator PSD

b653/2020
Clasat

40

Propunere legislativă pentru modificarea art.85 
alin.(10) al Legii nr.208/2015 privind alegerea 
Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru 
organizarea și funcționarea Autorității Electorale 
Permanente

Cazanciuc Robert-Marius  - senator PSD; Ciolacu Ion-Marcel  - deputat PSD

b654/2020
Clasat

41

Biroul Baze de Date Economice și Legislative                                  Informații la data 31 decembrie 2021 110



Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă privind modificarea și 
completarea Legii nr.273/2004 privind procedura 
adopției

Gorghiu Alina-Ştefania  - senator PNL; Hărău Eleonora-Carmen  - senator PNL; Pîrvulescu Eugen  - 
senator PNL; Stângă George-Cătălin  - senator PNL

b655/2020
Clasat

42

Propunere legislativă pentru modificarea și 
completarea art.1 din Legea nr.147/2000 privind 
reducerile acordate pensionarilor pentru transportul 
intern

Gorghiu Alina-Ştefania  - senator PNL; Hărău Eleonora-Carmen  - senator PNL; Pîrvulescu Eugen  - 
senator PNL; Stângă George-Cătălin  - senator PNL

b656/2020
Clasat

43

Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al 
art.9 din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr.69/2019 pentru aplicarea unor măsuri de protecție 
socială acordată persoanelor disponibilizate prin 
concedieri colective efectuate în baza planurilor de 
disponibilizare din cadrul operatorilor economici 
pentru care s-a aprobat acordarea ajutoarelor de stat 
pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune 
necompetitive în perioada 2019-2024

Gorghiu Alina-Ştefania  - senator PNL; Hărău Eleonora-Carmen  - senator PNL; Pîrvulescu Eugen  - 
senator PNL; Stângă George-Cătălin  - senator PNL

b657/2020
Clasat

44

Propunere legislativă pentru modificarea alin.(8) al 
art.151 din Legea nr.127/2019 privind sistemul public 
de pensii

Gorghiu Alina-Ştefania  - senator PNL; Hărău Eleonora-Carmen  - senator PNL; Pîrvulescu Eugen  - 
senator PNL; Stângă George-Cătălin  - senator PNL

b658/2020
Clasat

45

Propunere legislativă pentru modificarea art.204 din 
Legea nr.1/2011 a educației naționale

Gorghiu Alina-Ştefania  - senator PNL; Hărău Eleonora-Carmen  - senator PNL; Pîrvulescu Eugen  - 
senator PNL; Stângă George-Cătălin  - senator PNL

b659/2020
Clasat

46
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Propunere legislativă pentru completarea art.43 din 
Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii 
administrate privat

Gorghiu Alina-Ştefania  - senator PNL; Hărău Eleonora-Carmen  - senator PNL; Pîrvulescu Eugen  - 
senator PNL; Stângă George-Cătălin  - senator PNL

b660/2020
Clasat

47

Propunere legislativă pentru modificarea art.22 
alin.(3) din Legea nr.43/2014 privind protecția 
animalelor utilizate în scopuri științifice

Alexandrescu Vlad-Tudor  - senator USR; Andronescu Ecaterina  - senator PSD; Costoiu Mihnea-Cosmin  - 
senator PSD; Dinu Nicoleta-Ramona  - senator USR; Dircă George-Edward  - senator USR; Ghica 
Cristian  - senator USR; Goţiu Remus Mihai  - senator USR; Lungu Dan  - senator USR; Mihail Radu-
Mihai  - senator USR; Oprea Mario-Ovidiu  - senator PNL; Pop Liviu-Marian  - senator PSD; Presadă 
Florina-Raluca  - senator USR

b661/2020
Clasat

48

Propunere legislativă pentru modificarea art.58 din 
Legea nr.127/2019 privind sistemul public de pensii

Gorghiu Alina-Ştefania  - senator PNL; Hărău Eleonora-Carmen  - senator PNL; Pîrvulescu Eugen  - 
senator PNL; Stângă George-Cătălin  - senator PNL

b663/2020
Clasat

49

Propunere legislativă privind completarea 
Ordonanţei de Urgenţă nr.57 din 3 iulie 2019 privind 
Codul Administrativ

Baciu Gheorghe  - senator PMP; Bădulescu Dorin-Valeriu  - senator Independent; Ionaşcu Gabi  - senator 
PMP; Lungu Vasile-Cristian  - senator PMP; Adnagi  Slavoliub  - deputat USR (minoritãti); Bichineţ 
Corneliu  - deputat PMP; Bozianu  Nicoleta-Cătălina  - deputat PMP; Buicu Corneliu-Florin  - deputat PSD; 
Călin Ion  - deputat PSD; Cocoş  Vasile  - deputat PSD; Codreanu  Constantin  - deputat PMP; Cozmanciuc 
Corneliu-Mugurel  - deputat PNL; Cupă Ion  - deputat Independent; Cupşa Ioan  - deputat PNL; Fădor  
Angelica  - deputat PNL; Gheorghe Tinel  - deputat PNL; Ghera Giureci-Slobodan  - deputat UCR 
(minoritãti); Holban  Georgeta-Carmen  - deputat PSD; Leoreanu  Laurenţiu-Dan  - deputat PNL; Macovei  
Silviu Nicu  - deputat PSD; Moise Costin-Sebastian  - deputat PMP; Movilă Petru  - deputat PMP; Oteşanu  
Daniela  - deputat PSD; Păle  Dănuţ  - deputat PSD; Petric Octavian  - deputat Independent; Radu 
Anişoara  - deputat PSD; Roman  Florin-Claudiu  - deputat PNL; Romanescu  Cristinel  - deputat PNL; 
Sămărtinean Cornel-Mircea  - deputat PMP; Simionca  Ionuţ  - deputat PMP; Teacă Alexandru  - deputat 
PMP; Todoran  Adrian-Mihăiţă  - deputat PMP; Turcescu  Robert-Nicolae  - deputat PMP; Vexler  Silviu  - 
deputat FCER (minoritãti); Zisopol Dragoş Gabriel  - deputat UER (minoritãti)

L698/2020

în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

50

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(17.11.2020)
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StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru modificarea și 
completarea art.10 al Legii nr.78/2014 privind 
reglementarea activității de voluntariat în România

Covaciu Severica-Rodica  - senator PMP

b673/2020
Clasat

51

Propunere legislativă pentru modificarea și 
completarea Legii nr.217 din 22 mai 2003

Alexandrescu Vlad-Tudor  - senator USR; Ciurea Alexandru  - deputat USR; Iurişniţi Cristina-Ionela  - 
deputat USR

b679/2020
Clasat

52

Propunere legislativă pentru modificarea Legii 
nr.7/1996 din 13 martie 1996, Republicată, Legea 
cadastrului și a publicității imobiliare

Dinică Silvia-Monica  - senator USR; Dinu Nicoleta-Ramona  - senator USR; Fălcoi Nicu  - 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; Wiener Adrian  - senator USR; 
Barna  Ilie Dan  - deputat USR; Botez  Mihai-Cătălin  - deputat USR; Necula Ciprian  - deputat USR; Prună  
Cristina-Mădălina  - deputat USR

b681/2020
Clasat

53

Propunere legislativă pentru modificarea Legii 
nr.17/2014 din 7 martie 2014 privind unele măsuri de 
reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor 
agricole situate în extravilan și de modificare a Legii 
nr.268/2001 privind privatizarea societăților 
comerciale ce dețin în administrare terenuri 
proprietate publică și privată a statului cu destinație 
agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, 
publicată în Monitorul Oficial nr.178 din 12 martie 
2014

Dinică Silvia-Monica  - senator USR; Dinu Nicoleta-Ramona  - senator USR; Fălcoi Nicu  - 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; Wiener Adrian  - senator USR; 
Barna  Ilie Dan  - deputat USR; Botez  Mihai-Cătălin  - deputat USR; Necula Ciprian  - deputat USR; Prună  
Cristina-Mădălina  - deputat USR

b682/2020
Clasat

54
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Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței 
de urgență nr.196/2005 din 22 decembrie 2005 
privind Fondul pentru mediu publicată în Monitorul 
Oficial nr.1193 din 30 decembrie 2005, aprobată prin 
legea nr.105 din 25 aprilie 2006 pentru aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2005 
privind Fondul pentru mediu publicată în Monitorul 
Oficial nr.393 din 8 mai 2006

Dinică Silvia-Monica  - senator USR; Dinu Nicoleta-Ramona  - senator USR; Fălcoi Nicu  - 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; Wiener Adrian  - senator USR; 
Barna  Ilie Dan  - deputat USR; Botez  Mihai-Cătălin  - deputat USR; Necula Ciprian  - deputat USR; Prună  
Cristina-Mădălina  - deputat USR

b683/2020
Clasat

55

Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței 
de urgență nr.20/2013 din 27 martie 2013 privind 
înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului 
Național pentru Jocuri de Noroc și pentru 
modificarea și completarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.77/2009 privind organizarea și 
exploatarea jocurilor de noroc, aprobată prin legea 
nr.227 din 15 iulie 2013 pentru aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2013 
privind înființarea, organizarea și funcționarea 
Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc și pentru 
modificarea și completarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.77/2009 privind organizarea și 
exploatarea jocurilor de noroc

Dinică Silvia-Monica  - senator USR; Dinu Nicoleta-Ramona  - senator USR; Fălcoi Nicu  - 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; Wiener Adrian  - senator USR; 
Barna  Ilie Dan  - deputat USR; Botez  Mihai-Cătălin  - deputat USR; Necula Ciprian  - deputat USR; Prună  
Cristina-Mădălina  - deputat USR

b684/2020
Clasat

56

Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței 
de urgență nr.5 din 5 februarie 2010 pentru 
înființarea, organizarea și funcționarea Autorității 
Naționale pentru Cetățenie, aprobată prin legea 
nr.112 din 16 iunie 2010 privind aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2010 
pentru înființarea, organizarea și funcționarea 
Autorității Naționale pentru Cetățenie

Dinică Silvia-Monica  - senator USR; Dinu Nicoleta-Ramona  - senator USR; Fălcoi Nicu  - 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; Wiener Adrian  - senator USR; 
Barna  Ilie Dan  - deputat USR; Botez  Mihai-Cătălin  - deputat USR; Necula Ciprian  - deputat USR; Prună  
Cristina-Mădălina  - deputat USR

b685/2020
Clasat

57

Biroul Baze de Date Economice și Legislative                                  Informații la data 31 decembrie 2021 114



Titlul iniţiativei legislative
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Propunere legislativă pentru modificarea Legii 
nr.8/2016 din 18 ianuarie 2016 privind înființarea 
mecanismelor prevăzute de Convenția privind 
drepturile persoanelor cu dizabilități, publicată în 
Monitorul Oficial nr.48 din 21 ianuarie 2016

Dinică Silvia-Monica  - senator USR; Dinu Nicoleta-Ramona  - senator USR; Fălcoi Nicu  - 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; Wiener Adrian  - senator USR; 
Barna  Ilie Dan  - deputat USR; Botez  Mihai-Cătălin  - deputat USR; Necula Ciprian  - deputat USR; Prună  
Cristina-Mădălina  - deputat USR

b686/2020
Clasat

58

Propunere legislativă pentru modificarea Legii 
nr.162/2017 din 6 iulie 2017 privind auditul statutar al 
situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare 
anuale consolidate și de modificare a unor acte 
normative, publicată în Monitorul Oficial nr.548 din 
12 iulie 2017

Dinică Silvia-Monica  - senator USR; Dinu Nicoleta-Ramona  - senator USR; Fălcoi Nicu  - 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; Wiener Adrian  - senator USR; 
Barna  Ilie Dan  - deputat USR; Botez  Mihai-Cătălin  - deputat USR; Necula Ciprian  - deputat USR; Prună  
Cristina-Mădălina  - deputat USR

b687/2020
Clasat

59

Propunere legislativă pentru modificarea Legii 
nr.165/2016 din 22 iulie 2016 privind siguranța 
operațiunilor petroliere offshore, publicată în 
Monitorul Oficial nr.572 din 28 iulie 2016

Dinică Silvia-Monica  - senator USR; Dinu Nicoleta-Ramona  - senator USR; Fălcoi Nicu  - 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; Wiener Adrian  - senator USR; 
Barna  Ilie Dan  - deputat USR; Botez  Mihai-Cătălin  - deputat USR; Necula Ciprian  - deputat USR; Prună  
Cristina-Mădălina  - deputat USR

b688/2020
Clasat

60

Propunere legislativă pentru modificarea Legii 
nr.263/2010 din 16 decembrie 2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice

Dinu Nicoleta-Ramona  - senator USR; Fălcoi Nicu  - senator USR; Ghica Cristian  - senator USR; Marussi 
George-Nicolae  - senator USR; Mihail Radu-Mihai  - senator USR; Wiener Adrian  - senator USR; Barna  
Ilie Dan  - deputat USR; Necula Ciprian  - deputat USR

b689/2020
Clasat

61
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StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței 
de urgență nr.13 din 20 mai 2015 privind înființarea, 
organizarea și funcționarea Agenției Naționale 
pentru Achiziții Publice, publicată în Monitorul Oficial 
nr.362 din 26 mai 2015, aprobată prin legea 
nr.244/2015 din 26 octombrie 2015 publicată în 
Monitorul Oficial nr.797 din 27 octombrie 2015

Dinică Silvia-Monica  - senator USR; Dinu Nicoleta-Ramona  - senator USR; Fălcoi Nicu  - senator USR; 
Ghica Cristian  - 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; 
Botez  Mihai-Cătălin  - deputat USR; Necula Ciprian  - deputat USR; Prună  Cristina-Mădălina  - deputat 
USR

b690/2020
Clasat

62

Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.210 
din 13 noiembrie 2012 privind aprobarea Ordonanței 
de urgență a Guvernului nr.93/2011 pentru 
modificarea și completarea Ordonanței Guvernului 
nr.63/2001 privind înființarea Inspectoratului de Stat 
în Construcții - I.S.C., publicată în Monitorul Oficial 
nr.767 din 14 noiembrie 2012

Dinică Silvia-Monica  - senator USR; Dinu Nicoleta-Ramona  - senator USR; Fălcoi Nicu  - senator USR; 
Ghica Cristian  - 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; 
Botez  Mihai-Cătălin  - deputat USR; Necula Ciprian  - deputat USR; Prună  Cristina-Mădălina  - deputat 
USR

b691/2020
Clasat

63

Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței 
de urgență nr.59/2018 din 28 iunie 2018 privind 
înființarea, organizarea și funcționarea Autorității 
Naționale pentru Formare Profesională Inițială în 
Sistem Dual din România, aprobată prin legea 
nr.338/2018 din 21 decembrie 2018 pentru 
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.59/2018 privind înființarea, organizarea și 
funcționarea Autorității Naționale pentru Formare 
Profesională Inițială în Sistem Dual din România

Dinică Silvia-Monica  - senator USR; Dinu Nicoleta-Ramona  - senator USR; Fălcoi Nicu  - senator USR; 
Ghica Cristian  - 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; 
Botez  Mihai-Cătălin  - deputat USR; Necula Ciprian  - deputat USR; Prună  Cristina-Mădălina  - deputat 
USR

b692/2020
Clasat

64
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.64 
din 22 martie 2006 privind aprobarea Ordonanței 
Guvernului nr.49/2005 pentru completarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2004 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în 
cadrul administrației publice centrale, publicată în 
Monitorul Oficial nr.301 din 4 aprilie 2006

Dinică Silvia-Monica  - senator USR; Dinu Nicoleta-Ramona  - senator USR; Fălcoi Nicu  - senator USR; 
Ghica Cristian  - 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; Necula Ciprian  - deputat USR; Prună  Cristina-Mădălina  - deputat USR

b693/2020
Clasat

65

Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.202 
din 22 mai 2006, Republicată privind organizarea și 
funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea 
Forței de Muncă

Dinică Silvia-Monica  - senator USR; Dinu Nicoleta-Ramona  - senator USR; Fălcoi Nicu  - senator USR; 
Ghica Cristian  - 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; 
Botez  Mihai-Cătălin  - deputat USR; Necula Ciprian  - deputat USR; Prună  Cristina-Mădălina  - deputat 
USR

b694/2020
Clasat

66

Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.78 
din 26 februarie 2002 privind aprobarea Ordonanței 
de urgență a Guvernului nr.70/2001 pentru 
modificarea și completarea Legii cadastrului și a 
publicității imobiliare nr.7/1996, publicată în 
Monitorul Oficial nr.154 din 4 martie 2002

Dinică Silvia-Monica  - senator USR; Dinu Nicoleta-Ramona  - senator USR; Fălcoi Nicu  - 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; Wiener Adrian  - senator USR; 
Barna  Ilie Dan  - deputat USR; Botez  Mihai-Cătălin  - deputat USR; Necula Ciprian  - deputat USR; Prună  
Cristina-Mădălina  - deputat USR

b695/2020
Clasat

67

Propunere legislativă pentru modificarea Legii 
nr.227/2006 din 7 iunie 2006, Republicată, privind 
prevenirea și combaterea dopajului în sport, 
publicată în Monitorul Oficial nr.156 din 1 martie 2016

Dinică Silvia-Monica  - senator USR; Dinu Nicoleta-Ramona  - senator USR; Fălcoi Nicu  - 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; Wiener Adrian  - senator USR; 
Barna  Ilie Dan  - deputat USR; Botez  Mihai-Cătălin  - deputat USR; Necula Ciprian  - deputat USR; Prună  
Cristina-Mădălina  - deputat USR

b696/2020
Clasat

68
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru modificarea Legii 
nr.102/2005 din 3 mai 2005 privind înființarea, 
organizarea și funcționarea Autorității Naționale de 
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter 
Personal

Dinică Silvia-Monica  - senator USR; Dinu Nicoleta-Ramona  - senator USR; Fălcoi Nicu  - 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; Wiener Adrian  - senator USR; 
Barna  Ilie Dan  - deputat USR; Botez  Mihai-Cătălin  - deputat USR; Necula Ciprian  - deputat USR; Prună  
Cristina-Mădălina  - deputat USR

b697/2020
Clasat

69

Propunere legislativă pentru modificarea Legii 
nr.20/2018 din 15 ianuarie 2018 privind aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2017 
pentru modificarea și completarea Ordonanței 
Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității 
sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, 
precum și pentru modificarea Ordonanței Guvernului 
nr.83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecție 
la frontieră organizate în punctele de trecere a 
frontierei stabilite pentru importul, exportul și tranzitul 
tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare 
veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și 
condițiile de aprobare a posturilor de inspecție la 
frontieră responsabile pentru controalele sanitare 
veterinare ale animalelor vii provenite din țări terțe și 
pentru controalele sanitare veterinare și pentru 
siguranța alimentelor ale produselor alimentare și 
hranei pentru animale provenite din țări terțe, 
publicată în Monitorul Oficial nr.51 din 18 ianuarie 
2018

Dinică Silvia-Monica  - senator USR; Dinu Nicoleta-Ramona  - senator USR; Fălcoi Nicu  - 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; Wiener Adrian  - senator USR; 
Barna  Ilie Dan  - deputat USR; Botez  Mihai-Cătălin  - deputat USR; Necula Ciprian  - deputat USR; Prună  
Cristina-Mădălina  - deputat USR

b698/2020
Clasat

70

Propunere legislativă pentru modificarea Legii 
nr.144/2007 din 21 mai 2007, republicată privind 
înființarea, organizarea și funcționarea Agenției 
Naționale de Integritate publicată în Monitorul Oficial 
nr.535 din 3 august 2009

Dinică Silvia-Monica  - senator USR; Dinu Nicoleta-Ramona  - senator USR; Fălcoi Nicu  - 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; Wiener Adrian  - senator USR; 
Barna  Ilie Dan  - deputat USR; Botez  Mihai-Cătălin  - deputat USR; Necula Ciprian  - deputat USR; Prună  
Cristina-Mădălina  - deputat USR

b699/2020
Clasat

71
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru modificarea Legii 
nr.129/2019 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea și 
combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

Dinică Silvia-Monica  - senator USR; Dinu Nicoleta-Ramona  - senator USR; Fălcoi Nicu  - 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; Wiener Adrian  - senator USR; 
Barna  Ilie Dan  - deputat USR; Botez  Mihai-Cătălin  - deputat USR; Necula Ciprian  - deputat USR; Prună  
Cristina-Mădălina  - deputat USR

b700/2020
Clasat

72

Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.192 
din 26 iunie 2013 pentru modificarea și completarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2004 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a 
Autorității pentru Valorificarea Activelor Bancare prin 
comasarea prin absorbție cu Autoritatea pentru 
Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, 
publicată în Monitorul Oficial nr.403 din 4 iulie 2013

Dinică Silvia-Monica  - senator USR; Dinu Nicoleta-Ramona  - senator USR; Fălcoi Nicu  - 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; Wiener Adrian  - senator USR; 
Barna  Ilie Dan  - deputat USR; Botez  Mihai-Cătălin  - deputat USR; Necula Ciprian  - deputat USR; Prună  
Cristina-Mădălina  - deputat USR

b701/2020
Clasat

73

Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.136 
din 5 iulie 2011 pentru modificarea și completarea 
Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervației 
Biosferei ”Delta Dunării”, publicată în Monitorul 
Oficial nr.533 din 28 iulie 2011

Dinică Silvia-Monica  - senator USR; Dinu Nicoleta-Ramona  - senator USR; Fălcoi Nicu  - 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; Wiener Adrian  - senator USR; 
Barna  Ilie Dan  - deputat USR; Botez  Mihai-Cătălin  - deputat USR; Necula Ciprian  - deputat USR; Prună  
Cristina-Mădălina  - deputat USR

b702/2020
Clasat

74

Propunere legislativă pentru modificarea Legii 
nr.95/2016 din 11 mai 2016 privind înființarea 
Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate și 
pentru modificarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale 
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și 
faunei sălbatice, publicată în Monitorul Oficial nr.369 
din 13 mai 2016

Dinică Silvia-Monica  - senator USR; Dinu Nicoleta-Ramona  - senator USR; Fălcoi Nicu  - senator USR; 
Ghica Cristian  - 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; 
Botez  Mihai-Cătălin  - deputat USR; Necula Ciprian  - deputat USR; Prună  Cristina-Mădălina  - deputat 
USR

b703/2020
Clasat

75
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.154 
din 20 mai 2005 pentru aprobarea Ordonanței 
Guvernului nr.8/2005 privind stabilirea unor măsuri 
de preluare a Gărzii Financiare și a Autorității 
Naționale a Vămilor în subordinea Ministerului 
Finanțelor Publice, precum și a unor măsuri de 
reorganizare a Agenției Naționale de Administrare 
Fiscală, publicată în Monitorul Oficial nr.452 din 27 
mai 2005

Dinică Silvia-Monica  - senator USR; Dinu Nicoleta-Ramona  - senator USR; Fălcoi Nicu  - senator USR; 
Ghica Cristian  - 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; 
Botez  Mihai-Cătălin  - deputat USR; Necula Ciprian  - deputat USR; Prună  Cristina-Mădălina  - deputat 
USR

b704/2020
Clasat

76

Propunere legislativă pentru modificarea Legii 
nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de 
tratament între femei și bărbați

Dinică Silvia-Monica  - senator USR; Dinu Nicoleta-Ramona  - senator USR; Fălcoi Nicu  - senator USR; 
Ghica Cristian  - 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; 
Botez  Mihai-Cătălin  - deputat USR; Necula Ciprian  - deputat USR; Prună  Cristina-Mădălina  - deputat 
USR

b705/2020
Clasat

77

Propunere legislativă pentru modificarea Legii 
nr.63/2017 din 13 aprilie 2017 privind aprobarea 
Ordonanței Guvernului nr.3/2016 pentru stabilirea 
unor măsuri de reorganizare şi eficientizare a 
activităţii unor structuri ale administraţiei publice 
centrale şi pentru modificarea unor acte normative, 
publicată în Monitorul Oficial nr.273 din 19 aprilie 
2017

Dinică Silvia-Monica  - senator USR; Dinu Nicoleta-Ramona  - senator USR; Fălcoi Nicu  - senator USR; 
Ghica Cristian  - 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; 
Botez  Mihai-Cătălin  - deputat USR; Necula Ciprian  - deputat USR; Prună  Cristina-Mădălina  - deputat 
USR

b706/2020
Clasat

78
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.127 
din 17 mai 2005 privind aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.88/2004 pentru modificarea 
și completarea Ordonanței Guvernului nr.42/2004 
privind organizarea activității sanitar-veterinare și 
pentru siguranța alimentelor, publicată în Monitorul 
Oficial nr.420 din 18 mai 2005

Dinică Silvia-Monica  - senator USR; Dinu Nicoleta-Ramona  - senator USR; Fălcoi Nicu  - 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; Wiener Adrian  - senator USR; 
Barna  Ilie Dan  - deputat USR; Botez  Mihai-Cătălin  - deputat USR; Necula Ciprian  - deputat USR; Prună  
Cristina-Mădălina  - deputat USR

b707/2020
Clasat

79

Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței 
de urgență nr.63 din 30 august 2001 privind 
înființarea Inspectoratului de Stat în Construcții - 
I.S.C., aprobată și modificată prin legea nr.707 din 3 
decembrie 2001

Dinică Silvia-Monica  - senator USR; Dinu Nicoleta-Ramona  - senator USR; Fălcoi Nicu  - senator USR; 
Ghica Cristian  - 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; 
Botez  Mihai-Cătălin  - deputat USR; Necula Ciprian  - deputat USR; Prună  Cristina-Mădălina  - deputat 
USR

b708/2020
Clasat

80

Propunere legislativă pentru abrogarea art.5 alin.(2) 
din Legea nr.33/1994 privind exproprierea pentru 
cauză de utilitate publică

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; Wiener Adrian  - senator USR; Barna  Ilie Dan  - deputat 
USR; Botez  Mihai-Cătălin  - deputat USR; Cernat Silviu-Nicolaie  - deputat USR; Chichirău  Cosette-
Paula  - deputat USR; Dehelean  Silviu  - deputat USR; Ion  Stelian-Cristian  - deputat USR; Necula 
Ciprian  - deputat USR; Seidler  Cristian-Gabriel  - deputat USR; Ungureanu  Emanuel-Dumitru  - deputat 
USR

b714/2020
Clasat

81

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

Preda Radu-Cosmin  - senator PSD

b715/2020
Clasat

82
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru completarea art.30 din 
Legea nr.53/2003 Codul muncii

Hărău Eleonora-Carmen  - senator PNL; Pîrvulescu Eugen  - senator PNL; Stângă George-Cătălin  - 
senator PNL

b723/2020
Clasat

83

Propunere legislativă pentru modificarea și 
completarea Legii nr.260/2008 privind asigurarea 
obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, 
alunecărilor de teren și inundațiilor

Covaciu Severica-Rodica  - senator PMP

b729/2020
Clasat

84

Propunere legislativă pentru modificarea și 
completarea Codului Silvic din 2008

Covaciu Severica-Rodica  - senator PMP

b731/2020
Clasat

85

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

Alexandrescu Vlad-Tudor  - senator USR; Barna  Ilie Dan  - deputat USR; Botez  Mihai-Cătălin  - deputat 
USR; Iurişniţi Cristina-Ionela  - deputat USR; Necula Ciprian  - deputat USR; Pop  Rareş-Tudor  - deputat 
USR; Prună  Cristina-Mădălina  - deputat USR; Rodeanu  Bogdan-Ionel  - deputat USR; Szabó Ödön  - 
deputat UDMR

L704/2020

în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

86

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(15.12.2020)

Legea parcurilor naționale

Dircă George-Edward  - senator USR; Ghica Cristian  - senator USR; Goţiu Remus Mihai  - senator USR; 
Presadă Florina-Raluca  - senator USR; Ciurea Alexandru  - deputat USR

b734/2020
Clasat

87
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Proiecte de lege şi propuneri  legislative aflate pe agenda de lucru 
a Senatului*)

la data de 31 decembrie 2020

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
SENAT

Direcţia generală legislativă

4

Nr. 
înregistrare

Titlul proiectului de legeNr. 
crt.

I. Proiecte de lege de aprobare a Ordonanţelor 37

B) ordonanţe de urgenţã 37

 - în lucru, la comisiile permanente ale Senatului 18
 - cu raport finalizat 9
 - înscrise pe ordinea de zi 6
 - în reexaminare 4

II. Proiecte de lege (altele decât proiectele de lege de aprobare a ordonanţelor) 9

 - înregistrate la Senat si încă nerepartizate de Biroul permanent la 
comisii

1

 - în lucru, la comisiile permanente ale Senatului 4
 - cu raport finalizat 4

III. Propuneri legislative 139

 - în lucru, la comisiile permanente ale Senatului 59
 - cu raport finalizat 35
 - înscrise pe ordinea de zi 27
 - în reexaminare 18

TOTAL iniţiative legislative pe agenda Senatului 185

*) FARA SEDINTA COMUNA
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Proiecte de lege şi propuneri  legislative aflate pe agenda de lucru a 
Senatului*)

la data de 31 decembrie 2020

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
SENAT

Direcţia generală legislativă

4

Nr. 
înregistrare

Titlul proiectului de legeNr. 
crt.

I. Proiecte de lege de aprobare a Ordonanţelor 56

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 52

 - înregistrate la Senat si încã nerepartizate de Biroul permanent la 
comisii

3

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.161/2020 pentru completarea art.12 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe 
anul 2020, modificarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri 
bugetare

b544/20201

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.201/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020

b709/20202

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.202/2020 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat 
pe anul 2020

b710/20203
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Nr. 
înregistrare

Titlul proiectului de legeNr. 
crt.

 -  în lucru, la comisiile permanente ale Senatului 30
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

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 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

L163/20177

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.63/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017

L374/20178

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.64/2017 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe 
anul 2017

L375/20179

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.83/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017

L494/201710

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.84/2017 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe 
anul 2017

L495/201711

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018

L614/201812
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înregistrare

Titlul proiectului de legeNr. 
crt.

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.79/2018 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe 
anul 2018

L615/201813

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.101/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018

L724/201814

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.102/2018 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat 
pe anul 2018

L725/201815

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.12/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în 
domeniul justiţiei

L164/201916

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

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

L224/202018

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.71/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019

L230/202019

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.72/2019 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe 
anul 2019

L231/202020

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

L251/202021

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

L304/202022

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

L309/202023

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

L320/202024
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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

L385/202025

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.166/2020 pentru modificarea Legii nr.173/2020 privind unele măsuri 
pentru protejarea intereselor naţionale în activitatea economică

L616/202026

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.141/2020 privind instituirea unor măsuri pentru buna funcţionare a 
sistemului de învăţământ şi pentru modificarea şi completarea Legii 
educaţiei naţionale nr.1/2011

L628/202027

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.206/2020 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.22 alin.(1) 
din Legea nr.118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire 
la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor 
persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii 
nr.76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de 
Date Genetice Judiciare și pentru stabilirea unor măsuri 
organizatorice de punere în aplicare a prevederilor acesteia

L690/202028

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.171/2020 privind modificarea şi completarea art.58 din Legea 
educaţiei naţionale nr.1/2011

L700/202029

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

L706/202030

 -  cu raport finalizat 9
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

L186/20201

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

L206/20202

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

L250/20203
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Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.205/2020 privind aprobarea schemei de ajutor de stat pentru 
susținerea activității producătorilor din sectorul vitivinicol în contextul 
crizei economice generate de pandemia COVID-19

L689/20204

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.207/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență 
a Guvernului nr.4/2009 privind reglementarea unor măsuri în domeniul 
bugetar

L691/20205

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.208/2020 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului 
rece

L692/20206

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.209/2020 privind modificarea art.IV alin.(6) din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr.180/2020 pentru modificarea și completarea 
Legii nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății 
publice în situații de risc epidemiologic și biologic, a Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile 
de asigurări sociale de sănătate, precum și pentru stabilirea unor 
măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale și pentru 
reglementarea unor măsuri în domeniul sănătății cauzate de evoluția 
răspândirii infecțiilor determinate de virusul SARS-CoV-2

L693/20207

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.211/2020 privind prelungirea aplicării unor măsuri de protecție 
socială adoptate în conextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, 
precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și 
angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de 
răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru 
stimularea creșterii ocupării forței de muncă

L694/20208

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.210/2020 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.99/2000 
privind comercializarea produselor și serviciilor de piață

L695/20209

 -  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
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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

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.91/2020 privind trecerea Administrației Naționale a Rezervelor de 
Stat și Probleme Speciale din subordinea Ministerului Afacerilor 
Interne în subordinea Guvernului și în coordonarea Secretariatului 
General al Guvernului și pentru modificarea unor acte normative

L478/20206

 - în reexaminare 4
Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr. 21/2012 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei 
naţionale nr.1/2011

L317/20121

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

L68/20172

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.90/2018 privind unele măsuri pentru operaţionalizarea Secţiei 
pentru investigarea infracţiunilor din justiţie

L680/20183

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

L92/20204
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II. Proiecte de lege (altele decât proiectele de lege de aprobare a ordonanţelor) 34

 - înregistrate la Senat si încã nerepartizate de Biroul permanent la 
comisii

3

Proiect de lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a 
bugetului de stat, a contului anual de execuție a bugetului Fondului 
național unic de asigurări sociale de sănătate și a contului general 
anual al datoriei publice aferente anului 2019

b405/20201

Proiect de lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a 
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 și a contului 
general anual de execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj pe 
anul 2019

b406/20202

Proiect de lege privind aderarea Secretariatului General al Guvernului 
la Reţeaua Europeană a Consiliilor Europene de Mediu și Dezvoltare 
Durabilă (EEAC) și aprobarea plății 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

b668/20203

 -  în lucru, la comisiile permanente ale Senatului 15
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
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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

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

L625/201910

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

L640/202012

Proiect de lege privind înființarea Institutului Teologic Creștin după 
Evanghelie ''Timotheus'' din București

L656/202013

Proiect de lege privind unele măsuri temporare referitoare la concursul 
de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, formarea 
profesională iniţială a judecătorilor şi procurorilor, examenul de 
absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, stagiul şi examenul de 
capacitate al judecătorilor şi procurorilor stagiari, precum şi la 
concursul de admitere în magistratură

L699/202014

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

L705/202015
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 -  cu raport finalizat 4
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.272/2004 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor copilului

L318/20191

Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.295/2004 privind 
regimul armelor și al munițiilor

L280/20202

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

L675/20203

Proiect de lege privind aprobarea cotizației anuale a României la 
Comitetul de asistență pentru dezvoltare (DAC) al Organizației pentru 
Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), precum și pentru 
completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea 
plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la 
care România este parte

L684/20204

 -  înscrise pe ordinea de zi 11
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
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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

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

 - 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 156

 - înregistrate la Senat si încã nerepartizate de Biroul permanent la 
comisii

4

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 şi completarea Legii nr.96 
din 21 aprilie 2006 privind Statutul deputaţilor şi senatorilor

b586/20204

 -  în lucru, la comisiile permanente ale Senatului 63
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 pentru modificarea art.41 şi art.45 din Legea 
nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor

L114/20173

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi

L137/20174

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

L271/20175

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

L365/20176
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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

L553/20177

Propunere legislativă privind Statutul cadrelor de informaţiiL554/20178

Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind 
Codul penal

L38/20189

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de 
Informaţii

L107/201810

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

L238/201811

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

L239/201812

Propunere legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
comisiilor parlamentare de anchetă

L256/201813

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

L382/201814

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

L385/201815

Lege privind modificarea Legii 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor

L582/201816
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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 
Externe

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

Lege privind trecerea unor terenuri din domeniul public al statului şi 
din administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor – Regia 
Naţională a Pădurilor – Romsilva, în domeniul public al Municipiului 
Slatina şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Slatina

L400/201925

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice

L483/201926

Lege pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscalL489/201927

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

L548/201928

Lege pentru modificarea Legii nr. 31/2007 privind reorganizarea și 
funcționarea Academiei Oamenilor de Știință din România

L565/201929

Propunere legislativă privind modificarea articolului 24, alin.1, 
secţiunea 2, din Legea Nr.215/2001 - Legea Administraţiei Publice 
Locale

L601/201930
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Lege pentru modificarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru 
finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a 
imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist, 
precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.46/2008 – Codul 
silvic

L36/202031

Lege pentru modificarea art.36 indice 1 din Legea nr.350/2001 privind 
amenajarea teritoriului şi urbanismul

L45/202032

Propunere legislativă privind instituirea sistemului ”Alertă Copil”L82/202033

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

L84/202034

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

L85/202035

Lege privind meșteșugarii tradiționali din RomâniaL99/202036

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

L105/202037

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

L113/202038

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

L173/202039

Propunere legislativă privind unele măsuri în domeniul fondurilor 
nerambursabile europene

L220/202040

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

L246/202041

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

L275/202042

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

L285/202043

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

L375/202044
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Lege privind transferul, cu titlu gratuit, al parchetului integral de acțiuni 
deținut de stat la Societatea Națională „Aeroportul Internațional 
Timișoara-Traian Vuia” – S.A. din proprietatea privată a statului și din 
administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și 
Comunicațiilor în proprietatea privată și în administrarea Consiliului 
Județean Timiș și, respectiv, în proprietatea privată și în administrarea 
Consiliului Local al Municipiului Timișoara

L429/202045

Propunere legislativă de revizuire a Constituţiei RomânieiL447/202046

Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte 
normative în domeniul justiției

L468/202047

Propunere legislativă privind completarea Legii nr.508/2004 privind 
înființarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a 
Direcţiei de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și 
Terorism

L473/202048

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
educaţiei naţionale nr.1 din 5 ianuarie 2011, publicată în Monitorul 
Oficial nr.18 din 10 ianuarie 2011 cu completările şi modificările 
ulterioare

L627/202049

Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 
nr.134/2019 privind reorganizarea Agenției Naționale a 
Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România, precum și 
pentru modificarea unor acte normative

L671/202050

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

L672/202051

Propunere legislativă pentru completarea art.90 alin.(1) din Legea 
audiovizualului nr.504/2002

L673/202052

Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.500/2002 privind 
finanțele publice și a Legii nr.94/1992 privind organizarea și 
funcționarea Curții de Conturi, republicată

L674/202053

Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.303/2004, 
republicată, privind statutul judecătorilor şi procurorilor, cu modificările 
şi completările ulterioare

L686/202054

Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.17/2007 privind 
educaţia tinerilor capabili de performanţă înaltă

L687/202055

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

L688/202056
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Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, în 
vederea punerii în operă a voinţei suverane a poporului român, 
exprimată la referendumul organizat în data de 26 mai 2019 şi a 
modificării tipurilor de acte adoptate de Guvern în acord cu deciziile 
Curţii Constituționale

L696/202057

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.51/1991 privind securitatea naţională a României

L697/202058

Propunere legislativă privind completarea Ordonanţei de Urgenţă 
nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ

L698/202059

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

L701/202060

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

L702/202061

Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.356 
din 11 iulie 2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea 
Institutului Cultural Român

L703/202062

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

L704/202063

 -  cu raport finalizat 38
Propunere legislativă privind organizarea şi funcţionarea 
Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă

L79/20171

Propunere legislativă privind organizarea şi funcţionarea corpului 
pompierilor militari şi a protecţiei civile

L87/20172

Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii 
nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi senatorilor

L115/20173

Propunere legislativă pentru modificarea art.42, alin.(4) din Legea 
nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor

L174/20184

Propunere legislativă pentru completarea art.49 din Legea nr.96/2006 
privind Statutul deputaţilor şi senatorilor

L175/20185

Lege privind completarea art.III din Legea nr.72/2011 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea şi 
funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe 
Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile 
agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare

L530/20186
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Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.1/2011 a Educaţiei Naţionale

L321/20197

Lege pentru trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi din 
administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Vrancea, în domeniul 
public al Judeţului Vrancea şi în administrarea Consiliului Judeţean 
Vrancea

L415/20198

Lege privind stabilirea coeficienților minimali de ierarhizare privind 
salarizarea personalului la nivel naţional

L466/20199

Lege privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al 
statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - 
Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral în domeniul public al 
comunelor Ceatalchioi şi Crişan, judeţul Tulcea

L469/201910

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării 
Naţionale

L528/201911

Propunere legislativă pentru modificarea literei b) a alineatului (3) al 
articolului 361 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011

L604/201912

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare

L606/201913

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

L101/202014

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

L148/202015

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)

L158/202016

Lege privind prelungirea mandatelor autorităților administrației publice 
locale

L207/202017

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

L252/202018

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

L267/202019

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

L287/202020
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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

L288/202021

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

L312/202022

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

L352/202023

Propunere legislativă privind unele măsuri pentru organizarea 
alegerilor parlamentare

L464/202024

Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii 
Educației Naționale nr.1/2011

L469/202025

Propunere legislativă pentru completarea art.111 din Legea educației 
naționale nr.1/2011

L470/202026

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

L472/202027

Propunere legislativă privind Digitalizarea învățământului românescL474/202028

Propunere legislativă pentru sprijinirea părinților și a operatorilor 
economici privați pe perioada stării de alertă și a suspendării cursurilor

L475/202029

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

L476/202030

Propunere legislativă privind protecția civilăL477/202031

Lege pentru modificarea Legii nr.78/2018 privind exonerarea 
personalului plătit din fonduri publice de la plata unor sume 
reprezentând venituri de natură salarială

L531/202032

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea a unor acte 
normative în domeniul educaţiei

L558/202033

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

L559/202034

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

L560/202035

Propunere legislativă privind organizarea şi funcţionarea Consiliului 
naţional pentru problemele rezerviştilor şi veteranilor din sistemul 
naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională

L588/202036
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Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.8/2016 privind 
înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia privind drepturile 
persoanelor cu dizabilităţi

L589/202037

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară

L641/202038

 -  înscrise pe ordinea de zi 31
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

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
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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

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
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Propunere legislativă pentru modificarea si completarea art.214 din 
Legea educaţiei naţionale nr.1/2011

L614/201928

Propunere legislativă legislativă pentru completarea art.76 din Legea 
educaţiei naţionale nr.1/2011

L615/201929

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

L83/202030

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

 - în reexaminare 20
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.3 din 22 februarie 
2000, privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu 
modificările şi completările ulterioare

L71/20111

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
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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 de modificare a Legii concurenţei nr.21 din 30 
aprilie 1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.153 din 29 februarie 2016, cu modificările şi completările ulterioare

L384/201815

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative în domeniul educaţiei

L159/201916

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.218 
din 23 aprilie 2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române 
şi a Legii nr.360 din 6 iunie 2002 privind Statutul poliţistului

L603/201917

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

L86/202018

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

L266/202019

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

L313/202020

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 septembrie - decembrie 2020 

 
 

Nr. 
Crt. 

Număr / Dată Titlu 

1. 98/01.09.2020 
HOTĂRÂRE pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor 
Biroului permanent al Senatului 

2. 99/08.09.2020 
HOTĂRÂRE privind contul de execuţie a bugetului Senatului României pe 
anul 2019 

3. 100/08.09.2020 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr.108/2018 privind 
aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale 
Senatului 

4. 101/21.09.2020 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr.108/2018 privind 
aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale 
Senatului 

5. 102/21.09.2020 

HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului 
European şi al Consiliului de stabilire a unor măsuri temporare privind 
termenele pentru etapele de colectare, verificare și examinare prevăzute în 
Regulamentul (UE) 2019/788 privind iniţiativa cetăţenească europeană având 
în vedere pandemia de COVID-19 - COM (2020) 221 final 

6. 103/21.09.2020 
HOTĂRÂRE referitoare la Comunicarea Comisiei către Consiliu - Informaţii 
financiare cu privire la Fondul european de dezvoltare (FED): previziuni 
privind angajamentele, plăţile și contribuţiile - COM (2020) 235 final 

7. 104/30.09.2020 
HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului 
European si al Consiliului de stabilire a unor măsuri pentru o piață feroviară 
durabilă, în contextul pandemiei de COVID-19 - COM (2020) 260 final 

8. 105/30.09.2020 

HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului 
European si al Consiliului privind efectuarea de studii clinice și furnizarea de 
medicamente de uz uman care conțin organisme modificate genetic sau care 
constau în organisme modificate genetic și care sunt destinate tratării sau 
prevenirii COVID-19 - COM (2020) 261 final 

9. 106/30.09.2020 
HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului 
European și al Consiliului de instituire a Programului InvestEU - COM (2020) 
403 final 

10. 107/07.10.2020 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr.108/2018 privind 
aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale 
Senatului 
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11. 108/07.10.2020 

HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului 
European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr.514/2014 
al Parlamentului European si al Consiliului în ceea ce privește procedura de 
dezangajare COM (2020) 309 final 

12. 109/14.10.2020 HOTĂRÂRE privind vacantarea unui mandat de senator 

13. 110/21.10.2020 
HOTĂRÂRE referitoare la Comunicarea Comisiei către Consiliu - în 
conformitate cu articolul 395 din Directiva 2006/112/CE a Consiliului - COM 
(2020) 243 final 

14. 111/21.10.2020 

HOTĂRÂRE referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliul European, Consiliu și Banca Europeană de Investiții - 
Strategia UE privind vaccinurile împotriva COVID-19 - COM (2020) 245 
final 

15. 112/21.10.2020 

HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European 
si a Consiliului de modificare a Directivei 2014/65/UE în ceea ce privește 
cerințele în materie de informații, guvernanta produselor și limitele pozițiilor 
pentru a contribui la redresarea economică în urma pandemiei de COVID-19 - 
COM (2020) 280 final 

16. 113/21.10.2020 

HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului 
European si al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1.129 în 
ceea ce privește prospectul UE pentru redresare și ajustările specifice pentru 
intermediarii financiari în scopul susținerii redresării în urma pandemiei de 
COVID-19 - COM (2020) 281 final 

17. 114/21.10.2020 

HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului 
European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2017/2.402 
de stabilire a unui cadru general privind securitizarea și de creare a unui cadru 
specific pentru securitizarea simplă, transparentă si standardizată care să 
faciliteze redresarea în urma pandemiei de COVID-19 - COM (2020) 282 final

18. 115/21.10.2020 

HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului 
European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr.575/2013 
cu privire la ajustări ale cadrului de securitizare în vederea sprijinirii redresării 
economice ca răspuns la pandemia de COVID-19 -COM (2020) 283 final 

19. 116/21.10.2020 

HOTĂRÂRE referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European si Consiliu - Plan de acțiune pentru o fiscalitate echitabilă în 
sprijinul strategiei de redresare - COM (2020) 312 final și la Comunicarea 
Comisiei către Parlamentul European și Consiliu referitoare la buna 
guvernantă fiscală atât în UE, cât și în afara acesteia - COM (2020) 313 final 

20. 117/21.10.2020 
HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de 
modificare a Directivei 2011/16/UE privind cooperarea administrativă în 
domeniul fiscal - COM (2020) 314 final 
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21. 118/21.10.2020 

HOTĂRÂRE referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor - Pregătirea pe termen scurt a UE în materie de sănătate în cazul 
apariției de noi focare de COVID-19 - COM (2020)318 final 

22. 119/21.12.2020 
HOTĂRÂRE privind constituirea Comisiei de validare a mandatelor 
senatorilor aleşi la data de 6 decembrie 2020 

23. 120/21.12.2020 
HOTĂRÂRE privind validarea mandatelor senatorilor aleşi la data de 6 
decembrie 2020 

24. 121/21.12.2020 HOTĂRÂRE pentru alegerea preşedintelui Senatului 

25. 122/22.12.2020 
HOTĂRÂRE pentru alegerea vicepreşedinţilor secretarilor și chestorilor 
Biroului permanent al Senatului 

26. 123/22.12.2020 HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Regulamentului Senatului 

27. 124/22.12.2020 
HOTĂRÂRE privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a 
comisiilor permanente ale Senatului 

28. 125/23.12.2020 HOTĂRÂRE pentru modificarea Regulamentului Senatului 

29. 126/23.12.2020 HOTĂRÂRE privind numirea secretarului general al Senatului 

30. 127/23.12.2020 HOTĂRÂRE privind numirea unui secretar general adjunct al Senatului 

31. 128/23.12.2020 HOTĂRÂRE privind numirea unor secretari generali adjuncţi ai Senatului 

32. 129/23.12.2020 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr.124/2020 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 perioada septembrie - decembrie 2020 

 

Nr. 
Crt. 

Număr / Dată Titlu 

1. 27/08.10.2020 
HOTĂRÂRE privind declararea vacantă a funcţiei de preşedinte al 
Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 

2. 28/13.10.2020 
HOTĂRÂRE privind numirea preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru 
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 

3. 29/20.10.2020 
HOTĂRÂRE privind numirea domnului Florin lordache în funcția de 
președinte al Consiliului Legislativ 

4. 30/20.10.2020 
HOTĂRÂRE privind numirea domnului George-Edward Dircă în funcția de 
președinte al Secției de evidentă oficială a legislației si documentare a 
Consiliului Legislativ 

5. 31/23.12.2020 HOTĂRÂRE pentru acordarea încrederii Guvernului 
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
   SENAT 

 Direcţia Generală Legislativă 

 

Situaţia întrebărilor şi interpelărilor  
adresate de senatori  

în sesiunea septembrie – decembrie 2020 
 
 

 ÎNTREBĂRI  şi  INTERPELĂRI 
 
TOTAL                            248             
din care: 

- întrebări            143               
- interpelări         105       

 
 

ÎNTREBĂRI 
 

Grup parlamentar Total senatori 
Total întrebări 

depuse 
Total întrebări cu 

răspuns 
PSD 66 83 66 
PNL 28 18 15 
USR 12 28 19 
UDMR 9 - - 
Senatori neafiliați la 
grupurile 
parlamentare 

14 14 13 

 
 

INTERPELĂRI 
 

Grup parlamentar Total senatori 
Total 

interpelări 
depuse 

Total interpelări cu 
răspuns 

PSD 66 52 38 
PNL 28 15 11 
USR 12 26 19 
UDMR 9 4 3 
Senatori neafiliați la 
grupurile 
parlamentare 

14 8 7 
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
   SENAT 

    Direcţia Generală Legislativă 

 
 
 
 
 
 
 

ŞEDINŢELE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI  
ÎN PERIOADA SEPTEMBRIE – DECEMBRIE 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 

Şedinţe Senat Sedinţe comune 

22 7 
Sesiune extraordinară iulie –  august ( 9 ședințe Senat, 3 ședințe comune ) 

TOTAL ŞEDINȚE 29 
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