
DEPARTAMENTUL  LEGISLATIV 

 

 

 

INFORMARE  

 cu privire la iniţiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al 

Camerei Deputaţilor şi care urmează să fie înaintate Comisiilor permanente pentru 

examinare şi întocmirea avizelor sau rapoartelor în termenele stabilite 

 

 

 

1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.100/2021 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale 

nr.1/2011 și abrogarea unor acte normative din domeniul protecției sociale; 

inițiator Guvernul (PL-x 339/2021) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru învățământ 

  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  

  - Comisia pentru sănătate şi familie  

  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  

- Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  

  naţionale 

  - Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi  

- Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

          Termen de depunere a amendamentelor: 28 septembrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 5 octombrie 2021     

- Cameră decizională: Senatul 
 

În conformitate cu prevederile art.117 alin.(3) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor acest proiect de lege urmează să fie dezbătut în 

procedură de urgență 
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2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Contractului de finanțare                          

(Spitalul Regional de Urgență Iași – COVID-19), între România                                           

și Banca Europeană de Investiții, semnat la București și la Luxemburg,                                

la 20 aprilie 2021; inițiator Guvernul (PL-x 340/2021) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

În fond: 

  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci   

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru sănătate şi familie    

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

          Termen de depunere a amendamentelor: 28 septembrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 5 octombrie 2021     

- Cameră decizională: Senatul 
 

În conformitate cu prevederile art.117 alin.(1) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor acest proiect de lege urmează să fie dezbătut în 

procedură de urgență 

 

 

3. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect 

privind școli mai sigure, incluzive și sustenabile în România) dintre România și 

Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 6 

mai 2021; inițiator Guvernul (PL-x 341/2021) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

În fond: 

  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci   

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru învățământ   

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

          Termen de depunere a amendamentelor: 28 septembrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 5 octombrie 2021     

- Cameră decizională: Senatul 
 

În conformitate cu prevederile art.117 alin.(1) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor acest proiect de lege urmează să fie dezbătut în 

procedură de urgență 
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4. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut                        

(Finanțare adițională pentru Proiectul privind reforma sectorului                            

sanitar – îmbunătățirea calității și eficienței sistemului sanitar) dintre România și                       

Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București                               

la 11 iunie 2021; inițiator Guvernul (PL-x 342/2021) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

În fond: 

  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci   

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru sănătate şi familie 

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

          Termen de depunere a amendamentelor: 28 septembrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 5 octombrie 2021     

- Cameră decizională: Senatul 
 

În conformitate cu prevederile art.117 alin.(1) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor acest proiect de lege urmează să fie dezbătut în 

procedură de urgență 

 

 

 

 

5. Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenției multilaterale pentru 

implementarea în cadrul tratatelor fiscale a măsurilor legate de prevenirea erodării 

bazei impozitabile și a transferurilor profiturilor, deschisă spre semnare și semnată 

de România la Paris, la 7 iunie 2017; inițiator Guvernul (PL-x 343/2021) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

În fond: 

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare  

  - Comisia pentru politică externă  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

Termen de depunere a amendamentelor: 27 septembrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 7 octombrie 2021     

- Cameră decizională: Senatul 
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 6. Reexaminarea Legii pentru modificarea și completarea art.435 din 

Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, ca urmare a Deciziei Curţii 

Constituţionale nr.845 din 18 noiembrie 2020, publicată în Monitorul Oficial 

al României, Partea I, nr.500 din 13 mai 2021; legea a fost reexaminată și 

respinsă  de Senat la data de 14.09.2021 (Pl-x 303/2020/2021) 

Cu această lege au fost sesizate în vederea reexaminării prevederilor 

declarate neconstituționale, potrivit art.137 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor: 
 

          În fond urmând a elabora un raport comun: 

-  Comisia pentru constituționalitate; *)   

-  Comisia juridică, de disciplină și imunități. **) 
 

Termen de depunere a raportului comun: 7 octombrie 2021***) 
 

*)  Potrivit art.137 din Regulament, Biroul permanent, în prima sa şedinţă care are loc după 

publicarea deciziei Curţii Constituţionale în Monitorul Oficial al României, Partea I, va sesiza 

Comisia pentru constituționalitate şi comisia permanentă sesizată în fond cu proiectul de lege sau 

propunerea legislativă în vederea reexaminării prevederilor declarate neconstituţionale. Aceeaşi 

procedură se aplică şi pentru cazul în care prevederile respective sunt trimise de Senat, în calitate de 

primă Cameră sesizată.  
 

 **)   În cazul acestei iniţiative legislative, comisia permanentă sesizată în fond a fost Comisia 

pentru buget. 
 

             ***)  Conform art.137 alin.(2), termenul fixat de Biroul permanent pentru întocmirea 

raportului comun nu va putea fi mai mare  de 15 zile și este calculat pe zile lucrătoare, potrivit art.260 

alin.(1) din Regulament.  
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7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.45/2021 privind acordarea unor gratuități anumitor categorii de participanți la 

Campionatul European de Fotbal 2020; proiectul de lege se consideră adoptat de 

Senat, în forma iniţială, la data  de 14.09.2021, în condiţiile art.115 alin.(5) teza 

a III-a din Constituţia României (PL-x 345/2021) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru transporturi și infrastructură    

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru industrii și servicii   

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

  - Comisia pentru tineret şi sport  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

     naționale   

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 30 septembrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 11 octombrie 2021     

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

În conformitate cu prevederile art.117 alin.(3) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor acest proiect de lege urmează să fie dezbătut în 

procedură de urgență 
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8. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.46/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și a măsurilor pentru punerea 

în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/745 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale, de modificare a 

Directivei 2001/83/CE, a Regulamentului (CE) nr.178/2002 și a Regulamentului 

(CE) nr.1.223/2009 și de abrogare a Directivelor 90/385/CEE și 93/42/CEE ale 

Consiliului; proiectul de lege se consideră adoptat de Senat, în forma iniţială, la 

data  de 14.09.2021, în condiţiile art.115 alin.(5) teza a III-a din Constituţia 

României (PL-x 346/2021) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

În fond: 

  - Comisia pentru sănătate și familie  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

  - Comisia pentru industrii și servicii  

  - Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor  

  - Comisia pentru ştiinţă şi tehnologie    

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

    naționale   

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități   
 

Termen de depunere a amendamentelor: 30 septembrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 11 octombrie 2021     

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

În conformitate cu prevederile art.117 alin.(3) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor acest proiect de lege urmează să fie dezbătut în 

procedură de urgență 
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9. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.47/2021 pentru completarea art.1 din Legea nr.49/1991 privind acordarea de 

indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război; proiectul de 

lege se consideră adoptat de Senat, în forma iniţială, la data  de 14.09.2021, în 

condiţiile art.115 alin.(5) teza a III-a din Constituţia României (PL-x 347/2021) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru muncă și protecție socială   

  - Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

     naționale   

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 30 septembrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 11 octombrie 2021     

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

În conformitate cu prevederile art.117 alin.(3) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor acest proiect de lege urmează să fie dezbătut în 

procedură de urgență 

 
 

10. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.53/2021 pentru modificarea Legii nr.200/2006 privind constituirea 

şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale; proiectul de 

lege a fost adoptat de Senat, în procedură de urgenţă, la data de 14.09.2021                   

(PL-x 348/2021) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru muncă și protecție socială   

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

    naționale   

  - Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 30 septembrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 11 octombrie 2021     

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

În conformitate cu prevederile art.117 alin.(3) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor acest proiect de lege urmează să fie dezbătut în 

procedură de urgență 
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11. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.54/2021 pentru modificarea și completarea art.230 și 349 din Legea 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății; proiectul de lege privind 

respingerea ordonanţei de urgenţă a fost adoptat de Senat, în procedură de 

urgenţă, la data de 14.09.2021 (PL-x 349/2021) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

În fond: 

  - Comisia pentru sănătate și familie  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

  - Comisia pentru muncă și protecție socială   

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

     naționale   

  - Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități 

Termen de depunere a amendamentelor: 30 septembrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 11 octombrie 2021     

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

În conformitate cu prevederile art.117 alin.(3) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor acest proiect de lege urmează să fie dezbătut în 

procedură de urgență 

 

 

12. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.55/2021 pentru modificarea Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea 

Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe; proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în 

procedură de urgenţă,la data de 14.09.2021 (PL-x 350/2021) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

În fond: 

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci   

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

     naționale   

  - Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați 

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

          Termen de depunere a amendamentelor: 30 septembrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 11 octombrie 2021     

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

În conformitate cu prevederile art.117 alin.(3) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor acest proiect de lege urmează să fie dezbătut în 

procedură de urgență 
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13. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.58/2021 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea 

activității crescătorilor din sectorul bovin, în anul 2021, în contextul crizei 

economice generate de pandemia COVID-19; proiectul de lege a fost adoptat de 

Senat, în procedură de urgenţă,la data de 14.09.2021 (PL-x 351/2021) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

În fond: 

  - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și  

                       servicii specifice   

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci   

  - Comisia pentru industrii și servicii   

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

          Termen de depunere a amendamentelor: 30 septembrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 11 octombrie 2021     

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

În conformitate cu prevederile art.117 alin.(3) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor acest proiect de lege urmează să fie dezbătut în 

procedură de urgență 

 

14. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.59/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 

privind Codul fiscal; proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în procedură de 

urgenţă,la data de 14.09.2021 (PL-x 352/2021) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

În fond: 

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare  

  - Comisia pentru industrii și servicii  

  - Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor   

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

    naționale   

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

          Termen de depunere a amendamentelor: 30 septembrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 11 octombrie 2021     

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

În conformitate cu prevederile art.117 alin.(3) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor acest proiect de lege urmează să fie dezbătut în 

procedură de urgență 
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15. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.61/2021 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.III alin.(3) 

din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/2020 privind unele măsuri              

fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative; 

proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în procedură de urgenţă,la data de 

14.09.2021 (PL-x 353/2021) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

  - Comisia pentru muncă și protecție socială   

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru politică externă  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

    naționale   

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

          Termen de depunere a amendamentelor: 30 septembrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 11 octombrie 2021     

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

În conformitate cu prevederile art.117 alin.(3) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor acest proiect de lege urmează să fie dezbătut în 

procedură de urgență 
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16. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.64/2021 privind stabilirea numărului de paturi pentru care se pot încheia 

contracte de furnizare de servicii medicale spitalicești în regim de spitalizare 

continuă cu furnizorii privați până la data de 31 decembrie 2022; proiectul de lege 

a fost adoptat de Senat, în procedură de urgenţă,la data de 14.09.2021               

(PL-x 354/2021) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

În fond: 

  - Comisia pentru sănătate și familie  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

  - Comisia pentru muncă și protecție socială   

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

   naționale   

  - Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

          Termen de depunere a amendamentelor: 30 septembrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 11 octombrie 2021     

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

În conformitate cu prevederile art.117 alin.(3) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor acest proiect de lege urmează să fie dezbătut în 

procedură de urgență 
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17. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.69/2021 pentru suspendarea aplicării prevederilor Legii nr.5/2021 

privind Statutul personalului profesionist operativ de intervenție din cadrul 

serviciilor civile care asigură asistență publică medicală de urgenţă şi prim ajutor 

calificat; proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în procedură de urgenţă,la 

data de 14.09.2021 (PL-x 355/2021) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru muncă și protecție socială   

  - Comisia pentru sănătate și familie  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

  - Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

     naționale   

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

          Termen de depunere a amendamentelor: 30 septembrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 11 octombrie 2021     

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

În conformitate cu prevederile art.117 alin.(3) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor acest proiect de lege urmează să fie dezbătut în 

procedură de urgență 
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18. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.72/2021 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai 

defavorizați care beneficiază de sprijin educaţional pe bază de tichete sociale pe 

suport electronic pentru sprijin educaţional acordate din fonduri externe 

nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora; proiectul de lege 

a fost adoptat de Senat, în procedură de urgenţă,la data de 14.09.2021               

(PL-x 356/2021) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

  - Comisia pentru muncă și protecție socială   

  - Comisia pentru învățământ  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci   

  - Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

     naționale   

  - Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

          Termen de depunere a amendamentelor: 30 septembrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 11 octombrie 2021     

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

În conformitate cu prevederile art.117 alin.(3) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor acest proiect de lege urmează să fie dezbătut în 

procedură de urgență 
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19. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.77/2021 privind înființarea Gărzii Forestiere Naționale; proiectul de lege a fost 

adoptat de Senat, în procedură de urgenţă,la data de 14.09.2021                             

(PL-x 357/2021) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și  

                       servicii specifice   

  - Comisia pentru mediu și echilibru ecologic   

  - Comisia pentru muncă și protecție socială   

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

          Termen de depunere a amendamentelor: 30 septembrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 11 octombrie 2021     

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

În conformitate cu prevederile art.117 alin.(3) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor acest proiect de lege urmează să fie dezbătut în 

procedură de urgență 

 

 

20. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.78/2021 privind autorizarea Ministerului Tineretului și Sportului de a transfera 

documentația tehnică achiziționată prin Programul operațional Asistență tehnică 

2014-2020 către direcțiile județene pentru sport și tineret; proiectul de lege a fost 

adoptat de Senat, în procedură de urgenţă,la data de 14.09.2021                             

(PL-x 358/2021) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

  - Comisia pentru tineret şi sport 

 Pentru aviz:   

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

          Termen de depunere a amendamentelor: 30 septembrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 11 octombrie 2021     

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

În conformitate cu prevederile art.117 alin.(3) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor acest proiect de lege urmează să fie dezbătut în 

procedură de urgență 
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21. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.79/2021 pentru modificarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea 

teritoriului și urbanismul; proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în procedură 

de urgenţă,la data de 14.09.2021 (PL-x 359/2021) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

  - Comisia pentru muncă și protecție socială   

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru industrii și servicii  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

    naționale   

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

          Termen de depunere a amendamentelor: 30 septembrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 11 octombrie 2021     

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

În conformitate cu prevederile art.117 alin.(3) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor acest proiect de lege urmează să fie dezbătut în 

procedură de urgență 

 

 

22. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.80/2021 pentru modificarea și completarea unor acte normative în 

domeniul managementului situațiilor de urgență și al apărării împotriva 

incendiilor; proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în procedură de urgenţă,la 

data de 14.09.2021 (PL-x 360/2021) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

  - Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru industrii și servicii     

  - Comisia pentru muncă și protecție socială    

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

          Termen de depunere a amendamentelor: 30 septembrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 11 octombrie 2021     

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

În conformitate cu prevederile art.117 alin.(3) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor acest proiect de lege urmează să fie dezbătut în 

procedură de urgență 
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23. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.307/2006 

privind apărarea împotriva incendiilor; proiectul de lege se consideră adoptat de 

Senat, în forma iniţială, la data  de 14.09.2021, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a 

III-a din Constituţia României (PL-x 361/2021) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

În fond: 

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

 Pentru avize: 

           - Comisia pentru industrii și servicii  

  - Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

          Termen de depunere a amendamentelor: 5 octombrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 19 octombrie 2021     

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

 

24. Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului 

nr.43/1997 privind regimul drumurilor; proiectul de lege se consideră adoptat de 

Senat, în forma iniţială, la data  de 14.09.2021, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a 

III-a din Constituţia României (PL-x 362/2021) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

În fond 

  - Comisia pentru transporturi și infrastructură   

 Pentru avize: 

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

          Termen de depunere a amendamentelor: 5 octombrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 19 octombrie 2021     

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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25. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.98/2016 

privind achizițiile publice și a Legii nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale; 

proiectul de lege se consideră adoptat de Senat, în forma iniţială, la data  de 

14.09.2021, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României     

(PL-x 363/2021) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru industrii și servicii  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

 Pentru avize: 

   - Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare  

        - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

   - Comisia pentru mediu și echilibru ecologic    

          Termen de depunere a amendamentelor: 5 octombrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 19 octombrie 2021     

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

26. Propunerea legislativă pentru modificarea art.3 alin.(3) din Legea 

cooperaţiei agricole nr.566/2004; propunerea legislativă a fost respinsă de Senat 

la data de 14.09.2021 (Pl-x 364/2021) 

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii:  

În fond: 

  - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și  

  servicii  specifice   

        Pentru avize: 

   - Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare  

   - Comisia pentru industrii și servicii  

   - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele  

                        minorităților  naționale    

   - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

          Termen de depunere a amendamentelor: 5 octombrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 19 octombrie 2021     

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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27. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței 

Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile 

internaţionale interguvernamentale la care România este parte; proiectul de lege 

se consideră adoptat de Senat, în forma iniţială, la data  de 14.09.2021, în 

condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României  (PL-x 365/2021) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

În fond: 

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru transporturi și infrastructură   

  - Comisia pentru politică externă  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

          Termen de depunere a amendamentelor: 5 octombrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 19 octombrie 2021     

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

 

28. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată în Monitorul Oficial 

nr.933 din  13 octombrie 2004 cu modificările și completările ulterioare; proiectul 

de lege se consideră adoptat de Senat, în forma iniţială, la data  de 14.09.2021, 

în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României  (PL-x 366/2021) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru industrii și servicii   

- Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și 

servicii specifice   

  - Comisia pentru mediu și echilibru ecologic  

          Termen de depunere a amendamentelor: 5 octombrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 19 octombrie 2021     

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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29. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.101/2016 

privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție 

publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și 

concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului 

Național de Soluționare a Contestațiilor; proiectul de lege se consideră adoptat 

de Senat, în forma iniţială, la data  de 14.09.2021, în condiţiile art.75 alin.(2) teza 

a III-a din Constituţia României  (PL-x 367/2021) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru industrii și servicii  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare  

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului 

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

     naționale   

          Termen de depunere a amendamentelor: 5 octombrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 19 octombrie 2021     

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

30. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii 218/2002 

privind organizarea și funcționarea Poliției Române; proiectul de lege se 

consideră adoptat de Senat, în forma iniţială, la data  de 14.09.2021, în condiţiile 

art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României  (PL-x 368/2021) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

În fond: 

  - Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională  

 Pentru avize: 

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

  - Comisia pentru muncă și protecție socială   

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

    naționale   

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

          Termen de depunere a amendamentelor: 5 octombrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 19 octombrie 2021     

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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31. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și 

a protecției fondului cinegetic nr.407/2006; proiectul de lege se consideră adoptat 

de Senat, în forma iniţială, la data  de 14.09.2021, în condiţiile art.75 alin.(2) teza 

a III-a din Constituţia României  (PL-x 369/2021) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

În fond urmând a elabora un raport comun: 

- Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și  

   servicii specifice   

  - Comisia pentru mediu și echilibru ecologic  

 Pentru aviz:  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

          Termen de depunere a amendamentelor: 5 octombrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 19 octombrie 2021     

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

 

 

32. Proiectul de Lege pentru abrogarea Legii nr.133/2019 pentru înființarea 

Agenției pentru Calitatea și Marketingul Produselor Agroalimentare; proiectul de 

lege se consideră adoptat de Senat, în forma iniţială, la data  de 14.09.2021, în 

condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României  (PL-x 370/2021) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

În fond: 

- Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și  

  servicii specifice   

 Pentru aviz:  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

          Termen de depunere a amendamentelor: 5 octombrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 19 octombrie 2021     

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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33. Proiectul de Lege pentru modificarea art.1062 din OUG nr.195/2002 

privind circulația pe drumurile publice; proiectul de lege se consideră adoptat de 

Senat, în forma iniţială, la data  de 14.09.2021, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a 

III-a din Constituţia României  (PL-x 371/2021) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

În fond urmând a elabora un raport comun: 

                    - Comisia pentru industrii și servicii  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

  - Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională  

  - Comisia pentru transporturi și infrastructură   

 Pentru aviz:  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

    naționale   

          Termen de depunere a amendamentelor: 5 octombrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 19 octombrie 2021     

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

 

34. Proiectul de Lege privind facilitarea accesului la educație a tinerelor din 

medii defavorizate și sprijinirea unor persoane fără adăpost prin acordarea unui 

stimulent financiar pentru procurarea de produse de igienă; proiectul de lege se 

consideră adoptat de Senat, în forma iniţială, la data  de 14.09.2021, în condiţiile 

art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României  (PL-x 372/2021) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

În fond urmând a elabora un raport comun: 

                    - Comisia pentru muncă și protecție socială   

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

  - Comisia pentru învățământ  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

  - Comisia pentru sănătate și familie   

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

     naționale   

  - Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

          Termen de depunere a amendamentelor: 5 octombrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 19 octombrie 2021     

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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35. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte 

normative în vederea desfășurării activității în calitate de asistent maternal 

profesionist, asistent personal al persoanei cu handicap grav și asistent personal 

profesionist; proiectul de lege se consideră adoptat de Senat, în forma iniţială, la 

data  de 14.09.2021, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia 

României  (PL-x 373/2021) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

În fond urmând a elabora un raport comun: 

                    - Comisia pentru muncă și protecție socială   

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

    naționale  

  - Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați   

          Termen de depunere a amendamentelor: 5 octombrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 19 octombrie 2021     

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

 

36. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor 

desfăşurate pe plajă; proiectul de lege se consideră adoptat de Senat, în forma 

iniţială, la data  de 14.09.2021, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din 

Constituţia României  (PL-x 374/2021) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

În fond: 

- Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

 Pentru avize:   

  - Comisia pentru industrii și servicii  

  - Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională  

- Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și  

   servicii specifice   

  - Comisia pentru mediu și echilibru ecologic  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

          Termen de depunere a amendamentelor: 5 octombrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 19 octombrie 2021     

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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37. Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanței de Urgență a 

Guvernului nr.15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a rețelei                           

de drumuri naționale din România; proiectul de lege se consideră adoptat de 

Senat, în forma iniţială, la data  de 14.09.2021, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a 

III-a din Constituţia României  (PL-x 375/2021) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

În fond urmând a elabora un raport comun: 

                    - Comisia pentru industrii și servicii  

  - Comisia pentru transporturi și infrastructură   

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

          Termen de depunere a amendamentelor: 5 octombrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 19 octombrie 2021     

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

 

38. Proiectul de Lege pentru completarea art.187 din Legea nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătății; proiectul de lege a fost adoptat de Senat la 

data de 14.09.2021 (PL-x 376/2021) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

În fond: 

                    - Comisia pentru sănătate și familie  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru muncă și protecție socială   

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

     naționale   

  - Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 5 octombrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 19 octombrie 2021     

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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39. Propunerea legislativă privind unele măsuri administrative și fiscale din 

starea de urgență; propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 

14.09.2021 (Pl-x 377/2021) 

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii:  

În fond: 

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

          Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului   

  - Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională   

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

     naționale    

          Termen de depunere a amendamentelor: 5 octombrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 19 octombrie 2021     

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

40. Proiectul de Hotărâre privind completarea Regulamentului Camerei 

Deputaţilor (BPI  441/15.09.2021;PH CD 68/2021) 

Cu acest proiect de hotărâre a fost sesizată următoarea comisie:  

În fond: 

  - Comisia pentru regulament 

          Termen de depunere a amendamentelor: 5 octombrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 19 octombrie 2021     

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 septembrie 2021 

 


