
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. Reexaminarea Legii pentru modificarea și completarea Legii 

nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor și pentru modificarea 

Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară, ca urmare a Deciziei Curţii 

Constituţionale nr.514 din 14 iulie 2021, publicată în Monitorul Oficial  al 

României, Partea I, nr. 728  din 26 iulie 2021 (Pl-x 125/2021) 

Cu această lege au fost sesizate în vederea reexaminării prevederilor 

declarate neconstituționale, potrivit art.137 alin.(1) 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: 21 septembrie 2021***) 

 
 

  *)  Potrivit art.137 din Regulament, în cazurile de neconstituționalitate constatate potrivit art.146 

lit.a) din Constituția României, și în situația în care Camera Deputaților a fost prima Cameră sesizată, 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 și comisia sesizată în fond cu proiectul de 

lege sau propunerea legislativă în vederea reexaminării prevederilor declarate neconstituţionale.  
 

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

             ***)  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  potrivit art.113 alin.(2) din Regulament.  

 

 

2. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru 

aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/2021 privind modificarea și 

completarea Legii educației naționale nr.1/2011 și a Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calității educației (PL-x  142/2021) 
 

 Cu această lege au fost sesizate în vederea examinării cererii, potrivit 

art.140 din Regulamentul Camerei Deputaţilor  

În fond: 
 

 - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 

 - Comisia pentru învățământ       
  

     Termen de depunere a amendamentelor: 9 septembrie 2021   

  Termen de depunere a raportului: 21 septembrie 2021     
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3. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru 

modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 (PL-x  215/2021) 
 

 Cu această lege a fost sesizată în vederea examinării cererii, potrivit 

art.140 din Regulamentul Camerei Deputaţilor: 

În fond: 
 

 - Comisia pentru învățământ     
   

        Termen de depunere a amendamentelor: 9 septembrie 2021   

        Termen de depunere a raportului: 21 septembrie 2021     

 

 

 

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

nr.70/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.384/2006 privind statutul 

soldaților și gradaților profesioniști;  inițiator Guvernul (PL-x 308/2021) 

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 muncă și protecție socială 

  - 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: 8 septembrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 15 septembrie 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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5. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului, semnat la Bruxelles,                              

la 27 ianuarie 2021 și 8 februarie 2021, între Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, 

Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica 

Estonia, Irlanda, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, 

Republica Croația, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, 

Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Ungaria, Republica Malta, 

Regatul Țărilor de jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica 

Portugheză, România, Republica Slovenia, Republica Slovacă și Republica 

Finlanda de modificare a Acordului privind transferul și mutualizarea 

contribuțiilor la Fondul unic de rezoluție, semnat la Bruxelles la 21 mai 2014;  

inițiator Guvernul (PL-x 310/2021) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

În fond: 
 

  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare  

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 
 

Termen de depunere a amendamentelor: 8 septembrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 15 septembrie 2021     
 

- Cameră decizională: Senatul 

 

 

6. Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului semnat la Ierusalim,                   

la 3 noiembrie 2020, de modificare a Convenției între Guvernul României și 

Guvernul Statului Israel pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii 

fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Ierusalim la 15 iunie 1997;  

inițiator Guvernul (PL-x 311/2021) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

În fond: 
 

  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru politică externă  

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 
 

Termen de depunere a amendamentelor: 8 septembrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 15 septembrie 2021     
 

- Cameră decizională: Senatul 
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7. Proiectul de Lege pentru ratificarea Tratatului între România și Regatul 

Thailandei privind transferarea persoanelor condamnate și cooperarea în 

executarea pedepselor, semnat la New York la 25 septembrie 2019; inițiator 

Guvernul (PL-x 312/2021) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

În fond: 

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru politică externă   

  - Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

                        naționale   
 

Termen de depunere a amendamentelor: 8 septembrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 15 septembrie 2021     
 

- Cameră decizională: Senatul 

 

 

 

 

8. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului privind încetarea tratatelor 

bilaterale de investiții dintre statele membre ale Uniunii Europene, semnat la 

Bruxelles, la 5 mai 2020; inițiator Guvernul (PL-x 313/2021) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

În fond: 
 

  - Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare   

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru politică externă   

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 8 septembrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 15 septembrie 2021     
 

- Cameră decizională: Senatul 
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9. Propunerea legislativă pentru completarea art.174 din Legea educației 

naționale nr.1/2011  (Pl-x 255/2021)    

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru învățământ  

  - Comisia pentru sănătate și familie  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  

   - Comisia pentru muncă și protecție socială   

  - Comisia pentru tineret și sport   

  - 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: 13 septembrie 2021   

 Termen de depunere a raportului: 22 septembrie 2021     
 

- Cameră decizională: Senatul 

 

 

10. Propunerea legislativă pentru completarea art.249 din Legea educației 

naționale nr.1/2011 (Pl-x 269/2021)    

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru învățământ  

  - Comisia pentru muncă și protecție socială   

          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: 13 septembrie 2021   

 Termen de depunere a raportului: 22 septembrie 2021     
 

- Cameră decizională: Senatul 
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11. Propunerea pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.133/2000 privind învățământul universitar și postuniversitar cu 

taxă, peste locurile finanțate de la bugetul de stat, cu modificările și completările 

ulterioare (Pl-x 283/2021)    

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond: 

  - Comisia pentru învățământ   

          Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

  - Comisia pentru tineret și sport  

  - 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: 13 septembrie 2021   

 Termen de depunere a raportului: 22 septembrie 2021     
 

- Cameră decizională: Senatul 

 

12. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.44/2021 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților şi angajatorilor în 

contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului 

SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă; 

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

30.06.2021  (PL-x 318/2021) 

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 sănătate și familie 

  - Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă  

  - 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: 13 septembrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 22 septembrie 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 modificarea şi completarea Legii privind 

concediul paternal nr.210/1999; proiectul de lege se consideră adoptat de Senat 

în forma iniţială, la data de 30.06.2021, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a 

din Constituţia României (PL-x 319/2021) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

În fond: 

  - Comisia pentru muncă și protecție socială   

 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 pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități 

Termen de depunere a amendamentelor: 13 septembrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 22 septembrie 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 modificarea și completarea Legii nr.220/2008 

pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse 

regenerabile de energie; proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 

30.06.2021 (PL-x 320/2021) 

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 mediu și echilibru ecologic 

                     - Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare 

   Pentru avize: 

           - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 13 septembrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 22 septembrie 2021     
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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15. Proiectul de Lege pentru completarea din Legea nr.227/2015 privind 

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

data de 30.06.2021, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia 

României (PL-x 321/2021) 

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 muncă și protecție socială   

  - Comisia pentru învățământ  

  - 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: 13 septembrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 22 septembrie 2021     
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

 

 

16. Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul 

administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte 

normative; proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 30.06.2021            

(PL-x 322/2021) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

În fond: 

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională  

  - Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

          Termen de depunere a amendamentelor: 13 septembrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 22 septembrie 2021     
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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17. Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(7) al art.4 din Ordonanța                      

de urgență a Guvernului nr.60/2020 privind unele măsuri financiare în vederea 

implementării proiectelor de infrastructură fazate din perioada de programare                    

2007-2013, finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei                                 

de programare 2014-2020; proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în 

forma iniţială, la data de 30.06.2021, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din 

Constituţia României (PL-x 323/2021) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

În fond: 

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru industrii și servicii  

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

  - Comisia pentru mediu și echilibru ecologic  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

          Termen de depunere a amendamentelor: 13 septembrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 22 septembrie 2021     

 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

 

18. Proiectul de Lege pentru completarea art.221 din Ordonanța Guvernului 

nr.43/1997 privind regimul drumurilor și pentru modificarea Legii nr.350/2001 

privind amenajarea teritoriului și urbanismul; proiectul de lege se consideră 

adoptat de Senat în forma iniţială, la data de 30.06.2021, în condiţiile art.75 

alin.(2) teza a III-a din Constituţia României (PL-x 324/2021) 

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 administrație publică și amenajarea teritoriului  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

                       naționale  

          Termen de depunere a amendamentelor: 13 septembrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 22 septembrie 2021     

 

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

nr.53/2003 - Codul muncii și a Legii nr.319/2006 a securității și sănătății în 

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

de 30.06.2021, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României 

(PL-x 325/2021) 

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 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: 13 septembrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 22 septembrie 2021     

 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

20. Proiectul de Lege pentru declararea lui Ion. C. Brătianu ca „Erou 

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

data de 30.06.2021, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia 

României (PL-x 326/2021) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

În fond: 

  - Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

                       naționale  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități   
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 13 septembrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 22 septembrie 2021     

 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

 

 

 

1 septembrie 2021 

 


