
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. Propunerea legislativă privind unele măsuri pentru studierea istoriei 

evreilor și a Holocaustului (Pl-x 461/2021) 

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru învățământ  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

             naționale  

          Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci   

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

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități   
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 25 octombrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 28 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 

 

2. Propunerea legislativă pentru completarea O.U.G. nr.57/2019 privind 

Codul administrativ (Pl-x 344/2021) 

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

          Pentru aviz:  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

                       naționale   
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 28 octombrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 9 noiembrie 2021     

- Cameră decizională: Senatul 
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3. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii privind 

aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2021 pentru completarea 

art.38 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea 

efectelor pandemiei de COVID-19 (PL-x  112/2021) 
 

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

art.140 din Regulamentul Camerei Deputaţilor  

În fond urmând a elabora un raport comun: 

 - Comisia pentru învăţământ 

 - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

 - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională      

Termen de depunere a amendamentelor: 28 octombrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 9 noiembrie 2021     

 

 

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

nr.101/2021 pentru modificarea art.5 pct.IV4 din Legea nr.76/2002 privind 

sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, precum 

și pentru modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim 

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

la data de 10.11.2021 (PL-x 462/2021) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

În fond: 

                     - Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 

  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului 

  - Comisia pentru învăţământ 

  - Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 

  - Comisia pentru tineret și sport  

  - 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 octombrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 9 noiembrie 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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5. Proiectul de Lege privind modificarea Legii nr.129/2019 pentru 

prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și 

pentru modificarea și completarea unor acte normative; proiectul de lege se 

consideră adoptat de Senat în forma iniţială, la data de 11.10.2021, în condiţiile 

art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României (PL-x 463/2021) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

În fond urmând a elabora un raport comun: 

                    - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 

  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 

     naţionale 
 

Termen de depunere a amendamentelor: 28 octombrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 9 noiembrie 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 

 

6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.8/2021 

pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal; 

proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 11.10.2021 (PL-x 464/2021) 

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 pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului 

  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

  - Comisia pentru industrii şi servicii 

  - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și  

                       servicii specifice  

  - Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 

    naţionale 

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 
 

Termen de depunere a amendamentelor: 28 octombrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 9 noiembrie 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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7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.10/2021 

pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2000 

privind produsele agroalimentare ecologice; proiectul de lege a fost adoptat de 

Senat la data de 11.10.2021 (PL-x 465/2021) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

În fond: 

                     - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi  

                        servicii specifice 

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic 

  - Comisia pentru industrii şi servicii 

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 
 

Termen de depunere a amendamentelor: 28 octombrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 9 noiembrie 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 

 

 

8. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea anexei la Legea 

nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor 

stupefiante și psihotrope; proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în forma 

iniţială, la data de 11.10.2021, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din 

Constituţia României (PL-x 466/2021) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

În fond: 

                     - Comisia pentru sănătate şi familie 

 Pentru aviz: 

   - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 
 

Termen de depunere a amendamentelor: 28 octombrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 9 noiembrie 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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9. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.122/2011 

privind regimul armelor, dispozitivelor militare și munițiilor deținute de 

Ministerul Apărării Naționale și de forțele armate străine pe teritoriul României;                        

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

11.10.2021 (PL-x 467/2021) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

În fond: 

- Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 

 Pentru avize: 

   - Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor  

   - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 28 octombrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 9 noiembrie 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 

 

 

10. Proiectul de Lege pentru completarea Legii educației fizice și sportului 

nr.69/2000;  proiectul de lege a fost adoptat, în procedură de urgenţă, de Senat la 

data de 11.10.2021 (PL-x 468/2021) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

În fond: 

- Comisia pentru tineret şi sport  

 Pentru avize: 

   - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

   - 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: 28 octombrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 9 noiembrie 2021     

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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11. Proiectul de Lege pentru completarea art.3 din Legea educației fizice și 

sportului nr.69/2000;  proiectul de lege a fost adoptat, în procedură de urgenţă, 

de Senat la data de 11.10.2021 (PL-x 469/2021) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

În fond: 

                    - Comisia pentru tineret şi sport  

 Pentru avize: 

   - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

   - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

   - Comisia pentru învățământ  

   - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele  

                        minorităților naționale  

   - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

Termen de depunere a amendamentelor: 28 octombrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 9 noiembrie 2021     

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

12. Proiectul de Lege pentru completarea art.37 din Legea educației fizice 

și sportului nr.69/2000;  proiectul de lege a fost adoptat, în procedură de urgenţă, 

de Senat la data de 11.10.2021 (PL-x 470/2021) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

În fond: 

                     - Comisia pentru tineret şi sport  

 Pentru avize: 

   - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

   - Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor  

   - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

          Termen de depunere a amendamentelor: 28 octombrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 9 noiembrie 2021     

            - Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 
13. Proiectul de Lege privind acordarea voucherelor culturale pentru elevi;  

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

11.10.2021 (PL-x 471/2021) 

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 cultură, arte, mijloace de informare în masă  

  - Comisia pentru învățământ 

  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  

  Pentru avize: 

            - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

            - Comisia pentru tineret și sport  

   - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

          Termen de depunere a amendamentelor: 28 octombrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 9 noiembrie 2021     

            - Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

14. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2000 

pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor 

forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991                         

și ale Legii nr.169/1997;  proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în forma 

iniţială, la data de 11.10.2021, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din 

Constituţia României (PL-x 472/2021) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

În fond urmând a elabora un raport comun: 

                     - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi  

                       servicii specifice 

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

 Pentru avize: 

   - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului 

   - Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic 

   - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele  

                        minorităţilor naţionale 

          Termen de depunere a amendamentelor: 28 octombrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 9 noiembrie 2021     

           - Cameră decizională: Camera Deputaților 
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15. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art.1, alin.(1) al 

Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.31/2011, privind interzicerea 

achiziționării de la persoane fizice a metalelor feroase și neferoase și a aliajelor 

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

de 11.10.2021, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României 

(PL-x 473/2021) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

În fond urmând a elabora un raport comun: 

                     - Comisia pentru industrii şi servicii 

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

 Pentru avize: 

   - Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic 

   - Comisia pentru transporturi și infrastructură  
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 28 octombrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 9 noiembrie 2021     

            - Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

16. Proiectul de Lege – LEGEA ACVACULTURII;  proiectul de lege se 

consideră adoptat de Senat în forma iniţială, la data de 11.10.2021, în condiţiile 

art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României (PL-x 474/2021) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

În fond urmând a elabora un raport comun: 

                    - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi  

                       servicii specifice 

  - Comisia pentru mediu și echilibru ecologic  

  - Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare 

 Pentru avize: 

   - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

   - Comisia pentru industrii și servicii  

   - Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

   -  Comisia pentru știință și tehnologie 

   - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

          Termen de depunere a amendamentelor: 28 octombrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 9 noiembrie 2021     

            - Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 
 

17. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 

nr.69/2000 a educației fizice și sportului; propunerea legislativă a fost respinsă 

de Senat la data de 11.10.2021 (Pl-x 475/2021) 

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

În fond: 

  - Comisia pentru tineret şi sport  

    Pentru avize: 

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

  - Comisia pentru învățământ  

  - Comisia pentru muncă și protecție socială   

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

          Termen de depunere a amendamentelor: 28 octombrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 9 noiembrie 2021     

          - Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

18. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a 

întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare; propunerea 

legislativă a fost respinsă de Senat la data de 11.10.2021 (Pl-x 476/2021) 

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare 

  - Comisia pentru industrii şi servicii 

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

         Pentru avize: 

   - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 

   - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului 

   - Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

          Termen de depunere a amendamentelor: 28 octombrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 9 noiembrie 2021     

           - Cameră decizională: Camera Deputaților 
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19. Propunerea legislativă privind reglementarea unor măsuri pentru 

acordarea drepturilor salariale personalului din echipele de proiecte finanțate din 

fonduri europene; propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 

11.10.2021 (Pl-x 477/2021) 

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

În fond urmând a elabora un raport comun: 

   - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 

   - Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

       Pentru avize: 

   - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului 

   - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele 

                        minorităţilor naţionale 

   - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

          Termen de depunere a amendamentelor: 28 octombrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 9 noiembrie 2021     

           - Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

20. Propunerea legislativă pentru sprijinirea familiilor cu copii; propunerea 

legislativă a fost respinsă de Senat la data de 11.10.2021 (Pl-x 478/2021) 

Cu această propunere legislativă 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 administrație publică și amenajarea teritoriului  

   - Comisia pentru învățământ  

   - 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: 28 octombrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 9 noiembrie 2021     

           - Cameră decizională: Camera Deputaților 
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21. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.5/2021 

pentru modificarea și completarea Legii nr.185/2017 privind asigurarea calității 

în sistemul de sănătate; proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 

11.10.2021 (PL-x 479/2021) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

În fond: 

                    - Comisia pentru sănătate și familie  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

     naționale   

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 28 octombrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 9 noiembrie 2021     

            - Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

22. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2021 

pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2021 

privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul 

de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății; 

proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 11.10.2021 (PL-x 480/2021) 

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 sănătate și familie  

 Pentru avize:  

  - 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: 28 octombrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 9 noiembrie 2021     

            - Cameră decizională: Camera Deputaților 
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23. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.11/2021 

pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură 

fiscală și reglementarea unor măsuri fiscale; proiectul de lege a fost adoptat de 

Senat la data de 11.10.2021 (PL-x 481/2021) 

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 pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

  - Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor   

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 28 octombrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 9 noiembrie 2021     

            - Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

 

24. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.13/2021 

pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.18/2016 privind amenajarea 

spațiului maritim; proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 11.10.2021 

(PL-x 482/2021) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

În fond urmând a elabora un raport comun: 

                    - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului 

  - Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic 

 Pentru avize: 

- Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi  

                        servicii specifice 

   - Comisia pentru transporturi şi infrastructură 

   - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 

   - Comisia permanentă comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului  

                        pentru relaţia cu UNESCO 

   - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

          Termen de depunere a amendamentelor: 28 octombrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 9 noiembrie 2021     

            - Cameră decizională: Camera Deputaților 
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25. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.14/2021 

pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind 

concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate; proiectul de lege a 

fost adoptat de Senat la data de 11.10.2021 (PL-x 483/2021) 

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 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: 28 octombrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 9 noiembrie 2021     

            - Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

 

 

26. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.17/2021 

pentru modificarea și completarea Legii nr.134/2019 privind reorganizarea 

Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, precum și 

pentru modificarea unor acte normative; proiectul de lege a fost adoptat de Senat 

la data de 11.10.2021 (PL-x 484/2021) 

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 muncă și protecție socială   

 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: 28 octombrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 9 noiembrie 2021     

            - Cameră decizională: Camera Deputaților 
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27. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2021 

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

sănătății și pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătății, precum 

și pentru abrogarea art.4 din Legea nr.584/2002 privind măsurile de prevenire a 

răspândirii maladiei SIDA în România și de protecție a persoanelor infectate cu 

HIV sau bolnave de SIDA; proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 

11.10.2021 (PL-x 485/2021) 

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 apărare, ordine publică și siguranță națională  

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

  - 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: 28 octombrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 9 noiembrie 2021     

            - Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

28. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.19/2021 

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

prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și pentru modificarea 

și completarea unor acte normative în domeniul sănătății; proiectul de lege a fost 

adoptat de Senat la data de 11.10.2021 (PL-x 486/2021) 

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  

  - Comisia pentru muncă și protecție socială   

 Pentru avize:  

   - Comisia pentru industrii și servicii 

  - Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională  

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

  - 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: 28 octombrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 9 noiembrie 2021     

            - Cameră decizională: Camera Deputaților 
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29. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.153/2017 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; proiectul de lege se 

consideră adoptat de Senat în forma iniţială, la data de 11.10.2021, în condiţiile 

art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României (PL-x 487/2021) 

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 cultură, arte, mijloace de informare în masă  

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

  - 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: 28 octombrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 9 noiembrie 2021     

            - Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

 

30. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii 211/2011 

privind regimul deșeurilor; proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în 

forma iniţială, la data de 11.10.2021, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din 

Constituţia României (PL-x 488/2021) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

În fond: 

                    - Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic 

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru industrii şi servicii 

  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului 

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

          Termen de depunere a amendamentelor: 28 octombrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 9 noiembrie 2021     

            - Cameră decizională: Camera Deputaților 
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31. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea ⹂Legii nr.272                     

din 21 iunie 2004 privind protecția și promovarea drepturilor copiluluiˮ;                      

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

11.10.2021, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României    

(PL-x 489/2021) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

În fond urmând a elabora un raport comun: 

                     - Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 

  - Comisia pentru sănătate şi familie 

  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului 

  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor     

     naţionale 

  - Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi  

          Termen de depunere a amendamentelor: 28 octombrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 9 noiembrie 2021     

            - Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

 

 

32. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.31/2007 

privind reorganizarea și funcționarea Academiei Oamenilor de Știință din 

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

data de 11.10.2021, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia 

României (PL-x 490/2021) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

În fond: 

                     -  Comisia pentru învăţământ 

 Pentru avize:  

  -  Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 

  -  Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

                     - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

          Termen de depunere a amendamentelor: 28 octombrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 9 noiembrie 2021     

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

și a publicității imobiliare nr.7/1996; proiectul de lege se consideră adoptat de 

Senat în forma iniţială, la data de 11.10.2021, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a 

III-a din Constituţia României (PL-x 491/2021) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

În fond urmând a elabora un raport comun: 

                     - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului 

- Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi  

                       servicii specifice 

  - Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 

          Termen de depunere a amendamentelor: 28 octombrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 9 noiembrie 2021     

            - Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

 

 

 

34. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii-cadru 

nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,                              

cu modificările și completările ulterioare; proiectul de lege se consideră adoptat 

de Senat în forma iniţială, la data de 11.10.2021, în condiţiile art.75 alin.(2) teza 

a III-a din Constituţia României (PL-x 492/2021) 

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 administrație publică și amenajarea teritoriului  

  - 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: 28 octombrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 9 noiembrie 2021     

            - Cameră decizională: Camera Deputaților 
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35. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma 

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

11.10.2021 (PL-x 493/2021) 

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 administrație publică și amenajarea teritoriului   

  - Comisia pentru învățământ  

  - Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități 

          Termen de depunere a amendamentelor: 28 octombrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 9 noiembrie 2021     

            - Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

 

 

 

36. Proiectul de Lege privind protecția arborilor remarcabili; proiectul de 

lege a fost adoptat de Senat la data de 11.10.2021 (PL-x 494/2021) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

În fond urmând a elabora un raport comun: 

                    - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi  

                       servicii specifice 

  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului 

  - Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic 

 Pentru aviz:  

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

          Termen de depunere a amendamentelor: 28 octombrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 9 noiembrie 2021     

            - Cameră decizională: Camera Deputaților 
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37. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 

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

data de 11.10.2021 (PL-x 495/2021) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

În fond: 

                    - Comisia pentru sănătate și familie  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru industrii și servicii  

  - Comisia pentru mediu și echilibru ecologic  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 28 octombrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 9 noiembrie 2021     

            - Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

 

 

38. Proiectul de Lege privind gestionarea deşeurilor de medicamente 

provenite de la populaţie, precum şi pentru modifîcarea şi completarea unor acte 

normative în domeniu; proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 

11.10.2021 (PL-x 496/2021) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

În fond urmând a elabora un raport comun: 

                    - Comisia pentru mediu și echilibru ecologic   

  - Comisia pentru sănătate și familie   

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru industrii și servicii  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 28 octombrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 9 noiembrie 2021     

            - Cameră decizională: Camera Deputaților 
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39. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 

privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, precum și 

pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2006 

privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă; 

proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 11.10.2021 (PL-x 497/2021) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

În fond urmând a elabora un raport comun: 

                    - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului 

  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

  - Comisia pentru sănătate şi familie 

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru industrii şi servicii 

  - Comisia pentru mediu și echilibru ecologic  

  - 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 octombrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 9 noiembrie 2021     

            - Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

40. Proiectul de Lege pentru modificarea art.291 alin.(3) din Legea 

nr.227/2015 privind Codul fiscal; proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data 

de 11.10.2021 (PL-x 498/2021) 

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 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: 28 octombrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 9 noiembrie 2021     

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

privind achizițiile publice, pentru modificarea Legii nr.99/2016 privind achizițiile 

sectoriale, pentru modificarea Legii nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări și 

concesiunile de servicii precum și pentru modificarea art.25 alin.(1) din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea și 

sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene 

și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora; proiectul de lege a fost 

adoptat de Senat la data de 11.10.2021 (PL-x 499/2021) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

În fond urmând a elabora un raport comun: 

                     - Comisia pentru industrii şi servicii 

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare 

  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 

  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului 
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 28 octombrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 9 noiembrie 2021     

            - Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

 

42. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii vânătorii şi a protecţiei 

fondului cinegetic  nr.407/2006; proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data 

de 11.10.2021 (PL-x 500/2021) 

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 avize:  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități 
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 28 octombrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 9 noiembrie 2021     

            - Cameră decizională: Camera Deputaților 
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43. Propunerea legislativă privind instituirea ⹂Tichetului Verdeˮ pe 

teritoriul României; propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 

11.10.2021 (PL-x 501/2021) 

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic 

  - Comisia pentru industrii şi servicii 

  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 

       Pentru avize:  

  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului 

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 28 octombrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 9 noiembrie 2021     

            - Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

 

 

44. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanţei de 

urgenţă nr.128 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru instituirea 

Programului naţional de racordare a populaţiei şi clienţilor noncasnici la sistemul 

inteligent de distribuţie a gazelor naturale aprobată prin Legea 214/2020; 

propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 11.10.2021                   

(PL-x 502/2021) 

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru industrii şi servicii 

  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului 

        Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 28 octombrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 9 noiembrie 2021     

            - Cameră decizională: Camera Deputaților 
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45. Propunerea legislativă pentru acordarea de despăgubiri pentru pagube 

cauzate de epizootia de gripă aviară; propunerea legislativă a fost respinsă de 

Senat la data de 11.10.2021 (PL-x 503/2021) 

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 

  - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi  

                       servicii specifice 

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului 

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

 
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 28 octombrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 9 noiembrie 2021     

            - Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 octombrie 2021 


