
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 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.99/2021 privind modificarea unor acte normative din domeniul învățământului, 

precum și pentru modificarea  și completarea Legii nr.55/2020 privind unele 

măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; 

iniţiator: Guvernul (PL-x 327/2021) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru învățământ  

  - Comisia pentru sănătate şi familie 

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

  - Comisia pentru muncă și protecție socială     

  - Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor  

  - Comisia pentru tineret și sport 

  - Comisia pentru știință și tehnologie  

- Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  

  naţionale  

- Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
  

Termen de depunere a amendamentelor: 22 septembrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 30 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 
 2. Propunerea legislativă pentru abrogarea art.210 din Ordonanța de urgență 

a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ ulterioare (Pl-x 328/2021)    

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

  - Comisia pentru muncă și protecție socială   

          Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci   

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

     naționale   
  

Termen de depunere a amendamentelor: 23 septembrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 5 octombrie 2021     

- Cameră decizională: Senatul 

 

 
 3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.48/2021 pentru modificarea 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 și alte măsuri în domeniul 

fondurilor europene;  proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în procedură de 

urgenţă, la data de 06.09.2021 (PL-x 330/2021) 

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 juridică, de disciplină și imunități  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 24 septembrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 5 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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 4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.49/2021 privind reglementarea unor măsuri pentru valorificarea dozelor de 

vaccin împotriva COVID-19, achiziționate de către statul român prin Ministerul 

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

la data de 06.09.2021 (PL-x 331/2021) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru sănătate și familie  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

 Pentru aviz:  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 24 septembrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 5 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 

 

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

nr.51/2021 privind prorogarea termenelor prevăzute la art.II pct.9 și art.III din 

Legea nr.295/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind 

Codul de procedură fiscală, precum și aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare; 

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

06.09.2021 (PL-x 332/2021) 

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 juridică, de disciplină și imunități  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 24 septembrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 5 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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 6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.81/2021 privind aprobarea metodelor de intervenție imediată pentru prevenirea 

și combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor și bunurilor 

acestora, în intravilanul localităților, precum și pentru modificarea și completarea 

unor acte normative; proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în procedură de 

urgenţă, la data de 06.09.2021 (PL-x 333/2021) 

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 administrație publică și amenajarea teritoriului  

  - Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 24 septembrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 5 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 

 
 7. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art.36 din Legea 

nr.218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române;  proiectul de 

lege a fost adoptat, în procedură de urgenţă, de Senat la data de 06.09.2021        

(PL-x 334/2021) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

 În fond:  

  - Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională  

 Pentru avize: 

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

    naționale   

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 24 septembrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 5 octombrie 2021     

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

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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 8. Proiectul de Lege pentru aprobarea plății cotizației anuale în vederea 

participării Jandarmeriei Române la Comisia Internațională de Salvare Alpină, 

precum și pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 

privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale 

interguvernamentale la care România este parte;  proiectul de lege a fost adoptat, 

în procedură de urgenţă, de Senat la data de 06.09.2021  (PL-x 335/2021) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

 În fond:  

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

  - Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională  

 Pentru avize: 

   - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

   - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 24 septembrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 5 octombrie 2021     

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

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

Camerei Deputaţilor acest proiect de lege urmează să fie dezbătut în 

procedură de urgență 

 

 
9. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea alin.(1) al 

art.29 din Legea 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, 

necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local;  

propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 06.09.2021                     

(Pl-x 336/2021)    

Cu această propunere legislativă 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 aviz: 

- Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților      

naționale   
 

Termen de depunere a amendamentelor: 24 septembrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 5 octombrie 2021     

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

 

 

 



6 

 
 10. Proiectul de Lege pentru modificarea art.257 alin.(4) din Legea 

nr.286/2009 privind Codul penal; proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data 

de 06.09.2021 (PL-x 337/2021) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 

 În fond:  

  - 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: 24 septembrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 5 octombrie 2021     

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 
2. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 

nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru 

modificarea Legii administrației publice nr.215/2001, precum și pentru 

modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali; 

propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 06.09.2021                      

(Pl-x 338/2021)    

Cu această propunere legislativă 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  

Termen de depunere a amendamentelor: 24 septembrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 5 octombrie 2021     

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 septembrie 2021 

 

 

 

 


