
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.103/2021 privind unele măsuri la nivelul administrației publice; inițiator 

Guvernul (PL-x 378/2021) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

În fond: 

-  Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului 

 Pentru avize:  

       -  Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

        - Comisia pentru muncă și protecție socială  

        - Comisia pentru sănătate și familie  

        - Comisia juridică, de disciplină și imunități   

          Termen de depunere a amendamentelor: 5 octombrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 12 octombrie 2021     

- Cameră decizională: Senatul 
 

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

Camerei Deputaţilor acest proiect de lege urmează să fie dezbătut în 

procedură de urgență 
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2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.105/2021 privind aprobarea și implementarea Programului național de suport 

pentru copii, în contextul pandemiei de COVID-19 - „Din grijă pentru copii‟; 

inițiator Guvernul (PL-x 379/2021) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

În fond urmând a elabora un raport comun: 

- Comisia pentru învățământ  

- Comisia pentru sănătate și familie  

- Comisia pentru muncă și protecție socială  

 Pentru avize:  

- Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

- Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului   

- Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională   

- Comisia pentru tineret și sport  

- Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor  

- Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele 

     minoritățilornaționale   

- Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați  

- Comisia juridică, de disciplină și imunități   

          Termen de depunere a amendamentelor: 5 octombrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 12 octombrie 2021     

- Cameră decizională: Senatul 
 

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

Camerei Deputaţilor acest proiect de lege urmează să fie dezbătut în 

procedură de urgență 
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3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.104/2021 privind înființarea Directoratului Național de Securitate Cibernetică; 

inițiator Guvernul (PL-x 380/2021) 

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 tehnologia informației și comunicațiilor  

          Pentru avize:  

- Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

- Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională   

- Comisia pentru muncă și protecție socială  

- Comisia juridică, de disciplină și imunități   

          Termen de depunere a amendamentelor: 5 octombrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 12 octombrie 2021     

- Cameră decizională: Senatul 
 

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

Camerei Deputaţilor acest proiect de lege urmează să fie dezbătut în 

procedură de urgență 

 

 

 

4. Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanței de Urgență nr.24                   

din 5 martie 2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității 

(Pl-x 309/2021) 

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii:  

În fond: 

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

          Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

  - Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională   

  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului   

  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  

- Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor     

  naţionale  

          Termen de depunere a amendamentelor: 7 octombrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 19 octombrie 2021     

 

- Cameră decizională: Senatul 

 

 

 

 

 



4 

 
5. Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.1/2011 privind 

educația națională (Pl-x 315/2021) 

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii:  

În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru muncă și protecție socială   

  - Comisia pentru învățământ  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

  - Comisia pentru sănătate și familie  

  - Comisia pentru tineret şi 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: 7 octombrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 19 octombrie 2021     

 

- Cameră decizională: Senatul 

 

 

 

6. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea  Legii educației 

naționale nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 316/2021) 

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii:  

În fond: 

  - Comisia pentru învățământ  

           Pentru avize:  

  - Comisia pentru tineret şi sport   

  - Comisia pentru muncă și protecție socială     

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

     naționale   

  - Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

          Termen de depunere a amendamentelor: 7 octombrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 19 octombrie 2021     

 

- Cameră decizională: Senatul 
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7. Propunerea legislativă privind unele măsuri de informatizare în domeniul 

educației (Pl-x 317/2021) 

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii:  

În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru învățământ  

  - Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor  

         Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci    

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului      

  - Comisia pentru muncă și protecție socială     

  - Comisia pentru ştiinţă şi tehnologie  

  - 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: 7 octombrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 19 octombrie 2021     

 

- Cameră decizională: Senatul 

 

 

 

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

aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.122/2020 privind unele măsuri 

pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al fondurilor externe 

nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România; legea a fost 

reexaminată și adoptată de Senat la data de 20.09.2021 (PL-x 507/2020/2021) 

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 buget, finanțe și bănci  

 - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului   

          Termen de depunere a amendamentelor: 7 octombrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 19 octombrie 2021     
  

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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9. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.56/2021 pentru modificarea art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat 

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

data  de 20.09.2021, în condiţiile art.115 alin.(5) teza a III-a din Constituţia 

României (PL-x 383/2021) 

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 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: 7 octombrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 19 octombrie 2021     

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

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

Camerei Deputaţilor acest proiect de lege urmează să fie dezbătut în 

procedură de urgență 

 

 

10. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.57/2021 pentru stabilirea unor măsuri privind finanțarea 

cheltuielilor aferente proiectelor de investiții din cadrul Fondului de Dezvoltare și 

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

data  de 20.09.2021, în condiţiile art.115 alin.(5) teza a III-a din Constituţia 

României (PL-x 384/2021) 

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 administrație publică și amenajarea teritoriului  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare  

  - Comisia pentru industrii și servicii  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități   
 

Termen de depunere a amendamentelor: 7 octombrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 19 octombrie 2021     

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

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

Camerei Deputaţilor acest proiect de lege urmează să fie dezbătut în 

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

nr.60/2021 privind modificarea și completarea Ordonanţei de urgență a 

Guvernului nr.69/2019 pentru aplicarea unor măsuri de protecţie socială acordată 

persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor 

de disponibilizare din cadrul operatorilor economici pentru care s-a aprobat 

acordarea ajutoarelor de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune 

necompetitive în perioada 2019-2024, precum și pentru completarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi 

autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie 

certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul 

Uniunii Europene; proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în procedură de 

urgenţă, la data de 20.09.2021 (PL-x 385/2021) 

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 politică economică, reformă și privatizare  

  - Comisia pentru industrii și servicii   

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

  - Comisia pentru mediu și echilibru ecologic   

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

     naționale   

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

 

Termen de depunere a amendamentelor: 7 octombrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 19 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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12. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.62/2021 pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului 

nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile 

interguvernamentale la care România este parte, precum și pentru aprobarea plății 

primei tranșe din cotizația României la bugetul instrumentului financiar al UE 

„Instrumentul European pentru Pace (EPF)”, aferente anului 2021; proiectul de 

lege a fost adoptat de Senat, în procedură de urgenţă, la data de 20.09.2021      

(PL-x 386/2021) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

În fond: 

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru politică externă  

  - Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională    

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

 

Termen de depunere a amendamentelor: 7 octombrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 19 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 

 

13. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.65/2021 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.58/1998 

privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România și a altor acte 

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

data de 20.09.2021 (PL-x 387/2021) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

În fond: 

  - Comisia pentru industrii și servicii  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

  - Comisia pentru muncă și protecție socială   

  - Comisia pentru politică externă  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

 

Termen de depunere a amendamentelor: 7 octombrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 19 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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14. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.67/2021 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a 

întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie – IMM INVEST ROMÂNIA, 

a Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul 

crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art.II din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr.42/2020, și a Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.16/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici 

şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie – IMM INVEST 

ROMÂNIA, precum şi pentru modificarea şi completarea Schemei de ajutor de 

stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice 

generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art.II din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.42/2020; proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în procedură de 

urgenţă, la data de 20.09.2021 (PL-x 388/2021) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare   

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci   

  - Comisia pentru industrii și servicii    

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și  

                       servicii specifice    

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

 

Termen de depunere a amendamentelor: 7 octombrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 19 octombrie 2021     

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

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

Camerei Deputaţilor acest proiect de lege urmează să fie dezbătut în 

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

nr.73/2021 privind unele măsuri pentru valorificarea concentratelor tehnice de 

uraniu din stocul de siguranță și consum, constituit în perioada 2009-2011, aflat 

în proprietatea privată a statului și în administrarea Companiei Naționale a                        

Uraniului - S.A., precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.193/2018 

pentru reglementarea principiilor privind asigurarea strategiei naționale a 

României referitoare la menținerea ciclului nuclear integrat, prin asigurarea 

materiei prime pentru fabricarea combustibilului nuclear necesar funcționării 

unităților de la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă; proiectul de lege a 

fost adoptat de Senat, în procedură de urgenţă, la data de 20.09.2021                  

(PL-x 389/2021) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare  

  - Comisia pentru industrii și servicii   

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

  - Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

 

Termen de depunere a amendamentelor: 7 octombrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 19 octombrie 2021     

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

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

Camerei Deputaţilor acest proiect de lege urmează să fie dezbătut în 

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

Guvernului nr.74/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizațiile de asigurări sociale 

de sănătate, pentru modificarea art.299 alin.(4) din Legea nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătății, precum și pentru stabilirea unor măsuri cu privire 

la acordarea concediilor medicale; proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în 

procedură de urgenţă, la data de 20.09.2021  (PL-x 390/2021) 

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 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: 7 octombrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 19 octombrie 2021     

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

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

Camerei Deputaţilor acest proiect de lege urmează să fie dezbătut în 

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

nr.75/2021 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie şi de realizare a 

ortofotoplanurilor pe teritoriul României şi executarea serviciilor de digitizare şi 

actualizare a Sistemului de identificare a parcelelor agricole pentru Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în perioada 2021-2030; proiectul de lege a fost 

adoptat de Senat, în procedură de urgenţă, la data de 20.09.2021                            

(PL-x 391/2021) 

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 apărare, ordine publică și siguranță națională   

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

  - Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor   

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități 

 

Termen de depunere a amendamentelor: 7 octombrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 19 octombrie 2021     

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

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

Camerei Deputaţilor acest proiect de lege urmează să fie dezbătut în 

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

Guvernului nr.84/2021 pentru abrogarea art.72 alin.(1) din Ordonanța de urgență 

a Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 

15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea 

coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru 

modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii 

educației naționale nr.1/2011,   precum și a altor acte normative; proiectul de lege 

a fost adoptat de Senat, în procedură de urgenţă, la data de 20.09.2021                            

(PL-x 392/2021) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

În fond: 

  - Comisia pentru industrii și servicii   

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare   

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități 

 

Termen de depunere a amendamentelor: 7 octombrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 19 octombrie 2021     

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

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

Camerei Deputaţilor acest proiect de lege urmează să fie dezbătut în 

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

nr.68/2021 privind adoptarea unor măsuri pentru punerea în aplicare a cadrului 

european pentru eliberarea, verificarea și acceptarea certificatului digital al 

Uniunii Europene privind COVID pentru a facilita libera circulație pe durata 

pandemiei de COVID-19; proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în procedură 

de urgenţă, la data de 20.09.2021   (PL-x 393/2021) 

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 apărare, ordine publică și siguranță națională  

  - Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor    

 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: 1 octombrie 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 

 

20. Proiectul de Lege pentru aprobarea plății contribuției financiare pentru 

participarea Centrului Național al Cinematografiei la Asociația Directorilor 

Agenției Europene de Film - EFAD, precum și pentru completarea anexei nr.2.2 

la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la 

organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte; 

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

20.09.2021   (PL-x 394/2021) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

În fond: 

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

 Pentru avize:  

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

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 7 octombrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 19 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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21. Proiectul de Lege pentru modificare Legii nr.45/2009 privind 

organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice Gheorghe 

Ionescu-Şişeşti şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, 

silviculturii şi industriei alimentare; proiectul de lege se consideră adoptat de 

Senat în forma iniţială, la data  de 20.09.2021, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a 

III-a din Constituţia României (PL-x 395/2021) 

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 ştiinţă şi tehnologie  

 Pentru avize: 

   - Comisia pentru învățământ  

   - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

   - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 7 octombrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 19 octombrie 2021     

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

22. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.151/2010 

privind serviciile specializate integrate de sănătate, educație și sociale adresate 

persoanelor cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintală 

asociate; proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 20.09.2021              

(PL-x 396/2021) 

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 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: 7 octombrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 19 octombrie 2021     

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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23. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.61/1993 privind alocația 

de stat pentru copii; proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 20.09.2021              

(PL-x 397/2021) 

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 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: 7 octombrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 19 octombrie 2021     

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

 

24. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de 

Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;                                             

propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 20.09.2021                        

(Pl-x 398/2021) 

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 pentru muncă și protecție socială   

  - 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: 7 octombrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 19 octombrie 2021     

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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25. Proiectul de Lege privind înmatricularea şi înregistrarea vehiculelor; 

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

20.09.2021, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României                  

(PL-x 399/2021) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

  - Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională   

  - Comisia pentru transporturi și infrastructură   

  - Comisia pentru industrii și servicii  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci    

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

          Termen de depunere a amendamentelor: 7 octombrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 19 octombrie 2021     

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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26. Proiectul de Lege privind stabilirea unor măsuri în vederea finalizării 

procedurilor administrative de soluţionare a cererilor aflate pe rolul comisiilor 

judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti pentru aplicarea Legii nr.9/1998 

privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în 

proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi 

Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940 şi a Legii nr.290/2003 privind 

acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile 

proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de 

Nord şi ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării tratatului de Pace 

între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 

şi pentru modificarea unor acte normative; proiectul de lege se consideră adoptat 

de Senat în forma iniţială, la data de 20.09.2021, în condiţiile art.75 alin.(2) teza 

a III-a din Constituţia României  (PL-x 400/2021) 

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 juridică, de disciplină și imunități  

 Pentru avize:   

  - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și  

                       servicii specifice   

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

              naționale   

  - Comisia pentru politică externă  

          Termen de depunere a amendamentelor: 7 octombrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 19 octombrie 2021     

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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27. Proiectul de Lege privind unele măsuri de sprijin financiar acordate 

Comitetului Olimpic şi Sportiv Român şi Comitetului Naţional Paralimpic; 

proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 20.09.2021 (PL-x 401/2021) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

  - Comisia pentru tineret şi sport   

 Pentru avize:   

  - 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: 7 octombrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 19 octombrie 2021     

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

28. Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(5) al art.65 din Legea 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice; propunerea legislativă a 

fost respinsă de Senat la data de 20.09.2021 (PL-x 402/2021) 

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii:  

În fond: 

  - Comisia pentru muncă și protecție socială   

          Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

  - 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: 7 octombrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 19 octombrie 2021     

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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29. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 

nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică; propunerea 

legislativă a fost respinsă de Senat la data de 20.09.2021 (PL-x 403/2021) 

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  

  - Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci   

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

              naționale   

          Termen de depunere a amendamentelor: 7 octombrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 19 octombrie 2021     

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 septembrie 2021 

 


