
 
Departamentul Legislativ  
Direcţia procedură legislativă, sinteze şi evaluări 
 
 

S I T U A Ţ I A 

privind împlinirea termenelor constituţionale pentru adoptarea 
proiectelor de lege/propunerilor legislative înregistrate la Camera Deputaţilor, ca primă Cameră sesizată  

(la data: 01 septembrie 2021)  

 

Nr. 
crt. 

 
Număr/dată 

PLx/Plx 
 

Titlul proiectului de 
lege/propunerii legislative 

Comisia sesizată în 
fond 

Termen 
constituţional 

pentru 
adoptare 

(zile) 

Data 
la care se 
împlineşte 
termenul 

constituţional 

Stadiul în 
procesul legislativ 

1.  PL – x 

174/05.05.2021 

Proiect de Lege privind acceptarea 
amendamentelor adoptate la Kampala, la 10 
iunie 2010, la New York, la 14 decembrie 
2017 și la Haga, la 6 decembrie 2019, la 
articolul 8 al Statutului Curții Penale 
Internaționale, adoptat la Roma, la 17 iulie 
1998 

Comisia juridică, de 
disciplină și 

imunități 
 

45 de zile de la 
data includerii 

proiectului de lege 
în „Lista 

proiectelor de lege, 
a propunerilor 

legislative supuse 
dezbaterii și 

adoptării Camerei 
Deputaților” ca 

urmare a depășirii 
termenului pentru 

depunerea 
raportului 

04 septembrie      
2021 

 

Comisia juridică, de 
disciplină și  

imunități 
 

termen depunere 
raport: 

20.05.2021 
 

Termenul pentru 
depunerea raportului 

depășit din:  
21.05.2021 

 
Raport depus din: 

08.06.2021 
 



 

  

2 

Nr. 
crt. 

 
Număr/dată 

PLx/Plx 
 

Titlul proiectului de 
lege/propunerii legislative 

Comisia sesizată în 
fond 

Termen 
constituţional 

pentru 
adoptare 

(zile) 

Data 
la care se 
împlineşte 
termenul 

constituţional 

Stadiul în 
procesul legislativ 

2.  PL – x 

175/05.05.2021 

Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului 
adoptat la Strasbourg, la 10 octombrie 2018, 
semnat de România la 26 iunie 2020, de 
amendare a Convenției pentru protejarea 
persoanelor față de prelucrarea automatizată a 
datelor cu caracter personal, adoptată la 
Strasbourg, la 28 ianuarie 1981 

Comisia juridică, de 
disciplină și 

imunități 
 

Comisia pentru 
tehnologia 

informației și 
comunicațiilor 

45 de zile de la 
data includerii 

proiectului de lege 
în „Lista 

proiectelor de lege, 
a propunerilor 

legislative supuse 
dezbaterii și 

adoptării Camerei 
Deputaților” ca 

urmare a depășirii 
termenului pentru 

depunerea 
raportului 

04 septembrie      
2021 

 

Comisia juridică, de 
disciplină și   

imunități 
 

Comisia pentru 
tehnologia 

informației și 
comunicațiilor 

 
termen depunere 

raport: 
20.05.2021 

 
Termenul pentru 

depunerea raportului 
depășit din:  
21.05.2021 

 
Raport depus din: 

04.06.2021 
 



 

  

3 

Nr. 
crt. 

 
Număr/dată 

PLx/Plx 
 

Titlul proiectului de 
lege/propunerii legislative 

Comisia sesizată în 
fond 

Termen 
constituţional 

pentru 
adoptare 

(zile) 

Data 
la care se 
împlineşte 
termenul 

constituţional 

Stadiul în 
procesul legislativ 

3.  PL – x 

280/22.06.2021 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței 
de urgență a Guvernului nr.50/2021 pentru 
modificarea și completarea Legii educației 
naționale nr.1/2011 

Comisia pentru 
buget, finanțe și 

bănci 
 

Comisia pentru 
învățământ 

 
Comisia pentru 
transporturi și 
infrastructură  

 

30 de zile de la 
data depunerii 
proiectului de 

lege de aprobare 
a Ordonanței de 

urgență a 
Guvernului 

16 septembrie      
2021 

 

Comisia pentru buget, 
finanțe și bănci 

 
Comisia pentru 

învățământ 
 

Comisia pentru 
transporturi și 
infrastructură  

 
termen depunere 

raport: 
30.06.2021 

 

4.  PL – x 

281/22.06.2021 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței 
de urgență a Guvernului nr.52/2021 privind 
stabilirea unor măsuri la nivelul administrației 
publice centrale 

Comisia pentru 
buget, finanțe și 

bănci 
 

Comisia pentru 
administrație publică 

și amenajarea 
teritoriului  

 

30 de zile de la 
data depunerii 
proiectului de 

lege de aprobare 
a Ordonanței de 

urgență a 
Guvernului 

16 septembrie      
2021 

 

Comisia pentru buget, 
finanțe și bănci 

 
Comisia pentru 

administrație publică 
și amenajarea 

teritoriului  
 

termen depunere 
raport: 

30.06.2021 
 

Raport depus din: 
07.07.2021 

 



 

  

4 

Nr. 
crt. 

 
Număr/dată 

PLx/Plx 
 

Titlul proiectului de 
lege/propunerii legislative 

Comisia sesizată în 
fond 

Termen 
constituţional 

pentru 
adoptare 

(zile) 

Data 
la care se 
împlineşte 
termenul 

constituţional 

Stadiul în 
procesul legislativ 

5.  PL – x 

144/12.04.2021 

Propunere legislativă pentru modificarea și 
completarea legii Educației Naționale nr.1 din 
2011, cu modificările și completările 
ulterioare 

Comisia pentru 
învățământ 

 

45 de zile de la 
data includerii 

propunerii 
legislative în 

„Lista proiectelor 
de lege, a 

propunerilor 
legislative supuse 

dezbaterii și 
adoptării Camerei 
Deputaților” ca 

urmare a depășirii 
termenului pentru 

depunerea 
raportului 

17 septembrie      
2021 

 

Comisia pentru 
învățământ 

 
termen depunere 

raport: 
02.06.2021 

 
Termenul pentru 

depunerea raportului 
depășit din:  
03.06.2021 

 
Raport depus din: 

15.06.2021 
 

6.  PL – x 

149/14.04.2021 

Propunere legislativă pentru modificarea și 
completarea Legii educației naționale 
nr.1/2011 cu modificările și completările 
ulterioare 

Comisia pentru 
învățământ 

 

45 de zile de la 
data includerii 

propunerii 
legislative în 

„Lista proiectelor 
de lege, a 

propunerilor 
legislative supuse 

dezbaterii și 
adoptării Camerei 
Deputaților” ca 

urmare a depășirii 
termenului pentru 

depunerea 
raportului 

17 septembrie      
2021 

 

Comisia pentru 
învățământ 

 
termen depunere 

raport: 
02.06.2021 

 
Termenul pentru 

depunerea raportului 
depășit din:  
03.06.2021 

 
Raport depus din: 

09.06.2021 
 



 

  

5 

Nr. 
crt. 

 
Număr/dată 

PLx/Plx 
 

Titlul proiectului de 
lege/propunerii legislative 

Comisia sesizată în 
fond 

Termen 
constituţional 

pentru 
adoptare 

(zile) 

Data 
la care se 
împlineşte 
termenul 

constituţional 

Stadiul în 
procesul legislativ 

7.  PL – x 

157/19.04.2021 

Propunere legislativă pentru modificarea și 
completarea art.58 din Legea educației 
naționale nr.1/2011 

Comisia pentru 
buget, finanțe și 

bănci 
 

Comisia pentru 
administrație publică 

și amenajarea 
teritoriului  

 
Comisia pentru 

învățământ 

45 de zile de la 
data includerii 

propunerii 
legislative în 

„Lista proiectelor 
de lege, a 

propunerilor 
legislative supuse 

dezbaterii și 
adoptării Camerei 
Deputaților” ca 

urmare a depășirii 
termenului pentru 

depunerea 
raportului 

23 septembrie      
2021 

 

Comisia pentru buget, 
finanțe și bănci 

 
Comisia pentru 

administrație publică 
și amenajarea 

teritoriului  
 

Comisia pentru 
învățământ 

 
termen depunere 

raport: 
08.06.2021 

 
Termenul pentru 

depunerea raportului 
depășit din:  
09.06.2021 

 

8.  PL – x 

158/19.04.2021 

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

Comisia pentru 
învățământ 

45 de zile de la 
data includerii 

propunerii 
legislative în 

„Lista proiectelor 
de lege, a 

propunerilor 
legislative supuse 

dezbaterii și 
adoptării Camerei 
Deputaților” ca 

urmare a depășirii 
termenului pentru 

depunerea 
raportului 

23 septembrie      
2021 

 

Comisia pentru 
învățământ 

 
termen depunere 

raport: 
08.06.2021 

 
Termenul pentru 

depunerea raportului 
depășit din:  
09.06.2021 

 



 

  

6 

Nr. 
crt. 

 
Număr/dată 

PLx/Plx 
 

Titlul proiectului de 
lege/propunerii legislative 

Comisia sesizată în 
fond 

Termen 
constituţional 

pentru 
adoptare 

(zile) 

Data 
la care se 
împlineşte 
termenul 

constituţional 

Stadiul în 
procesul legislativ 

9.  PL – x 

159/19.04.2021 

Propunere legislativă pentru completarea 
art.94 la Legea educației naționale nr.1 din 5 
ianuarie 2011 

Comisia pentru 
învățământ 

45 de zile de la 
data includerii 

propunerii 
legislative în 

„Lista proiectelor 
de lege, a 

propunerilor 
legislative supuse 

dezbaterii și 
adoptării Camerei 
Deputaților” ca 

urmare a depășirii 
termenului pentru 

depunerea 
raportului 

23 septembrie      
2021 

 

Comisia pentru 
învățământ 

 
termen depunere 

raport: 
08.06.2021 

 
Termenul pentru 

depunerea raportului 
depășit din:  
09.06.2021 

 

10.  PL – x 

160/19.04.2021 

Propunere legislativă pentru completarea și 
modificarea Ordonanței de Urgență a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ 

Comisia pentru 
administrație publică 

și amenajarea 
teritoriului 

 
Comisia juridică, de 

disciplină și  
imunități 

45 de zile de la 
data includerii 

propunerii 
legislative în 

„Lista proiectelor 
de lege, a 

propunerilor 
legislative supuse 

dezbaterii și 
adoptării Camerei 
Deputaților” ca 

urmare a depășirii 
termenului pentru 

depunerea 
raportului 

23 septembrie      
2021 

 

Comisia pentru 
administrație publică 

și amenajarea 
teritoriului 

 
Comisia juridică, de 

disciplină și  
imunități 

 
termen depunere 

raport: 
08.06.2021 

 
Termenul pentru 

depunerea raportului 
depășit din:  
09.06.2021 

 



 

  

7 

Nr. 
crt. 

 
Număr/dată 

PLx/Plx 
 

Titlul proiectului de 
lege/propunerii legislative 

Comisia sesizată în 
fond 

Termen 
constituţional 

pentru 
adoptare 

(zile) 

Data 
la care se 
împlineşte 
termenul 

constituţional 

Stadiul în 
procesul legislativ 

11.  PL – x 

172/26.04.2021 

Propunere legislativă pentru modificarea 
art.202 alin.(1) lit.b) din Legea Educației 
Naționale nr.1/2011 

Comisia pentru 
învățământ 

45 de zile de la 
data includerii 

propunerii 
legislative în 

„Lista proiectelor 
de lege, a 

propunerilor 
legislative supuse 

dezbaterii și 
adoptării Camerei 
Deputaților” ca 

urmare a 
depunerii 
raportului 

24 septembrie      
2021 

 

Comisia pentru 
învățământ 

 
termen depunere 

raport: 
10.06.2021 

 
Raport depus din: 

09.06.2021 
 

12.  PL – x 

306/18.08.2021 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței 
de urgență a Guvernului nr. 88/2021 pentru 
ratificarea Acordului între Guvernul 
României și Uniunea Internațională a 
Telecomunicațiilor privind găzduirea, 
organizarea și finanțarea Conferinței 
Plenipotențiarilor a Uniunii Internaționale a 
Telecomunicațiilor (București, România, 26 
septembrie - 14 octombrie 2022), semnat la 
Geneva, la 30 iunie 2021 

Comisia pentru 
tehnologia 

informației și 
comunicațiilor 

 

30 de zile de la 
data depunerii 
proiectului de 

lege de aprobare 
a Ordonanței de 

urgență a 
Guvernului 

26 septembrie      
2021 

 

Comisia pentru 
tehnologia 

informației și 
comunicațiilor 

 
termen depunere 

raport: 
08.09.2021 

 



 

  

8 

Nr. 
crt. 

 
Număr/dată 

PLx/Plx 
 

Titlul proiectului de 
lege/propunerii legislative 

Comisia sesizată în 
fond 

Termen 
constituţional 

pentru 
adoptare 

(zile) 

Data 
la care se 
împlineşte 
termenul 

constituţional 

Stadiul în 
procesul legislativ 

13.  PL – x 

307/23.08.2021 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței 
de urgență a Guvernului nr.89/2021 pentru 
completarea art.46 al Legii nr.41/1994 privind 
organizarea și funcționarea Societății Române 
de Radiodifuziune și Societății Române de 
Televiziune 

Comisia pentru 
cultură, arte, 
mijloace de 

informare în masă 
 

30 de zile de la 
data depunerii 
proiectului de 

lege de aprobare 
a Ordonanței de 

urgență a 
Guvernului 

28 septembrie      
2021 

 

Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace 
de informare în masă 

 
termen depunere 

raport: 
08.09.2021 

 

14.  PL – x 

177/05.05.2021 

Propunere legislativă pentru modificarea 
Legii educației naționale nr.1/2011 

Comisia pentru 
învățământ 

45 de zile de la 
data includerii 

propunerii 
legislative în 

„Lista proiectelor 
de lege, a 

propunerilor 
legislative supuse 

dezbaterii și 
adoptării Camerei 
Deputaților” ca 

urmare a depășirii 
termenului pentru 

depunerea 
raportului 

 

09 octombrie      
2021 

 

Comisia pentru 
învățământ 

 
termen depunere 

raport: 
24.06.2021 

 
Termenul pentru 

depunerea raportului 
depășit din:  
25.06.2021 
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Nr. 
crt. 

 
Număr/dată 

PLx/Plx 
 

Titlul proiectului de 
lege/propunerii legislative 

Comisia sesizată în 
fond 

Termen 
constituţional 

pentru 
adoptare 

(zile) 

Data 
la care se 
împlineşte 
termenul 

constituţional 

Stadiul în 
procesul legislativ 

15.  PL – x 

262/14.06.2021 

Propunere legislativă pentru modificarea 
Legii nr.41/1994 privind organizarea și 
funcționarea Societății Române de 
Radiodifuziune și Societății Române de 
Televiziune, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.636 din 27 decembrie 
1999, cu modificările și completările 
ulterioare 

Comisia pentru 
cultură, arte, 
mijloace de 

informare în masă 
 

Comisia juridică, de 
disciplină și  

imunități 

45 de zile de la 
data includerii 

propunerii 
legislative în 

„Lista proiectelor 
de lege, a 

propunerilor 
legislative supuse 

dezbaterii și 
adoptării Camerei 
Deputaților” ca 

urmare a depășirii 
termenului pentru 

depunerea 
raportului 

09 octombrie      
2021 

 

Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace 
de informare în masă 

 
Comisia juridică, de 

disciplină și  
imunități 

 
termen depunere 

raport: 
24.06.2021 

 
Termenul pentru 

depunerea raportului 
depășit din:  
25.06.2021 

 

16.  PL – x 

200/17.05.2021 

Propunere legislativă pentru modificarea 
Legii 176/2010 privind integritatea în 
exercitarea funcțiilor și demnităților publice, 
pentru modificarea și completarea Legii 
nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și 
funcționarea Agenției Naționale de 
Integritate, precum și pentru modificarea și 
completarea altor acte normative 

Comisia juridică, de 
disciplină și  

imunități 
 

45 de zile de la 
data includerii 

propunerii 
legislative în 

„Lista proiectelor 
de lege, a 

propunerilor 
legislative supuse 

dezbaterii și 
adoptării Camerei 
Deputaților” ca 

urmare a depășirii 
termenului pentru 

depunerea 
raportului 

14 octombrie      
2021 

 

Comisia juridică, de 
disciplină și  

imunități 
 

termen depunere 
raport: 

29.06.2021 
 

Termenul pentru 
depunerea raportului 

depășit din:  
30.06.2021 
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Nr. 
crt. 

 
Număr/dată 

PLx/Plx 
 

Titlul proiectului de 
lege/propunerii legislative 

Comisia sesizată în 
fond 

Termen 
constituţional 

pentru 
adoptare 

(zile) 

Data 
la care se 
împlineşte 
termenul 

constituţional 

Stadiul în 
procesul legislativ 

17.  PL – x 

206/19.05.2021 

Propunere legislativă pentru modificarea 
art.204 din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ 

Comisia pentru 
administrație publică 

și amenajarea 
teritoriului 

 
Comisia juridică, de 

disciplină și  
imunități 

45 de zile de la 
data includerii 

propunerii 
legislative în 

„Lista proiectelor 
de lege, a 

propunerilor 
legislative supuse 

dezbaterii și 
adoptării Camerei 
Deputaților” ca 

urmare a depășirii 
termenului pentru 

depunerea 
raportului 

14 octombrie      
2021 

 

Comisia pentru 
administrație publică 

și amenajarea 
teritoriului 

 
Comisia juridică, de 

disciplină și  
imunități 

 
termen depunere 

raport: 
29.06.2021 

 
Termenul pentru 

depunerea raportului 
depășit din:  
30.06.2021 

 

18.  PL – x 

207/19.05.2021 

Propunere legislativă privind crearea 
registrului lucrătorilor Securității și legăturilor 
de rudenie ale persoanelor care ocupă 
demnități sau funcții publice cu aceștia prin 
completarea Ordonanței de urgență 
nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar și 
deconspirarea Securității 

Comisia juridică, de 
disciplină și  

imunități 
 

45 de zile de la 
data includerii 

propunerii 
legislative în 

„Lista proiectelor 
de lege, a 

propunerilor 
legislative supuse 

dezbaterii și 
adoptării Camerei 
Deputaților” ca 

urmare a depășirii 
termenului pentru 

depunerea 
raportului 

14 octombrie      
2021 

 

Comisia juridică, de 
disciplină și  

imunități 
 

termen depunere 
raport: 

29.06.2021 
 

Termenul pentru 
depunerea raportului 

depășit din:  
30.06.2021 
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Nr. 
crt. 

 
Număr/dată 

PLx/Plx 
 

Titlul proiectului de 
lege/propunerii legislative 

Comisia sesizată în 
fond 

Termen 
constituţional 

pentru 
adoptare 

(zile) 

Data 
la care se 
împlineşte 
termenul 

constituţional 

Stadiul în 
procesul legislativ 

19.  PL – x 

268/16.06.2021 

Proiect de Lege pentru ratificarea Tratatului 
între România și Regatul Hașemit al Iordaniei 
privind extrădarea, semnat la Amman la 4 
aprilie 2021 

Comisia juridică, de 
disciplină și  

imunități 
 

45 de zile de la 
data includerii 

proiectului de lege 
în „Lista 

proiectelor de lege, 
a propunerilor 

legislative supuse 
dezbaterii și 

adoptării Camerei 
Deputaților” ca 

urmare a depășirii 
termenului pentru 

depunerea 
raportului 

14 octombrie      
2021 

 

Comisia juridică, de 
disciplină și  

imunități 
 

termen depunere 
raport: 

29.06.2021 
 

Termenul pentru 
depunerea raportului 

depășit din:  
30.06.2021 

 
 
 
 

 DIRECTOR, 
 
 

Cătălin CANANGIU 
 
 
 
 

Întocmit, 

consultant parlamentar 
Marius Alexandru VĂLEANU 
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