
DEPARTAMENTUL  LEGISLATIV 

 

 

INFORMARE  

 cu privire la iniţiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al 

Camerei Deputaţilor şi care urmează să fie înaintate Comisiilor permanente pentru 

examinare şi întocmirea avizelor sau rapoartelor în termenele stabilite 

 

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

modificarea şi completarea Legii camerelor de comerţ din România nr.335/2007; 

legea a fost reexaminată și adoptată  de Senat la data de 10.11.2021                          

(PL-x 452/2020/2021)  

Cu această au fost sesizate în vederea examinării cererii, potrivit art.140 

din Regulamentul Camerei Deputaţilor următoarele comisii: 

În fond urmând a elabora un raport comun: 
    

 - Comisia pentru industrii și servicii  

 - Comisia juridică, de disciplină și imunități    
  

     Termen de depunere a amendamentelor: 19 noiembrie 2021   

 Termen de depunere a raportului: 25 noiembrie 2021   

 

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

nr.103/2021 privind unele măsuri la nivelul administraţiei publice; iniţiator: 

Guvernul României; proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în forma 

iniţială, la data de 08.11.2021, în condiţiile art.115 alin.(5) teza a III-a din 

Constituţia României  (PL-x 562/2021) 

          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 administrație publică și amenajarea teritoriului  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

  - Comisia pentru sănătate și familie  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 24 noiembrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 7 decembrie 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 

 

 

 



2 

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

nr.112/2021 pentru modificarea Legii nr.100/2010 privind împădurirea terenurilor 

degradate, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniu; iniţiator: Guvernul 

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

data de 08.11.2021, în condiţiile art.115 alin.(5) teza a III-a din Constituţia 

României  (PL-x 563/2021) 

          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 administrație publică și amenajarea teritoriului  

  - Comisia pentru mediu și echilibru ecologic  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

 Pentru aviz:  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci   
 

Termen de depunere a amendamentelor: 24 noiembrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 7 decembrie 2021     

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

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

Camerei Deputaţilor acest proiect de lege urmează să fie dezbătut în 

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

nr.119/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.171/2010 privind 

stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice; iniţiator: Guvernul României; 

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

08.11.2021, în condiţiile art.115 alin.(5) teza a III-a din Constituţia României  

(PL-x 564/2021) 

          Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și  

                       servicii specifice   

  - Comisia pentru mediu și echilibru ecologic  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

  - Comisia pentru industrii și servicii  

  - Comisia pentru transporturi și infrastructură   

  - Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională   
 

Termen de depunere a amendamentelor: 24 noiembrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 7 decembrie 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 pentru modificarea și completarea Legii nr.8/1996 

privind dreptul de autor și drepturile conexe; iniţiator: Guvernul României; 

proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 10.11.2021 (PL-x 565/2021) 

          Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

În fond urmând a elabora un raport comun: 

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

  - Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor   

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități   

 Pentru avize:   

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

  - Comisia pentru învățământ  

  - Comisia pentru ştiinţă şi tehnologie  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

    naționale   

  - Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 24 noiembrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 7 decembrie 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 pentru aprobarea plății cotizației anuale a României la 

bugetul comun al Centrului de Excelență pentru Managementul Crizelor și 

Răspuns la Dezastre (Crisis Management and Disaster Response Center of 

Excellence), precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 

privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale 

interguvernamentale la care România este parte; Guvernul României proiectul de 

lege a fost adoptat, în procedură de urgenţă, de Senat la data de 08.11.2021      

(PL-x 566/2021) 

          Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

 În fond:  

   - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

 Pentru avize: 

   - Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională  

   - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
  

Termen de depunere a amendamentelor: 24 noiembrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 7 decembrie 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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 7. Proiectul de Lege privind participarea studenților și a elevilor din 

instituțiile de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne la activități                           

din străinătate;  proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 08.11.2021 

(PL-x 567/2021) 

          Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională  

  - Comisia pentru învățământ  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

  - Comisia pentru muncă și protecție socială   

  - Comisia pentru tineret şi sport  

  - Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

     naționale   

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 24 noiembrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 7 decembrie 2021     

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 
 8. Propunerea legislativă privind unele măsuri pentru prevenirea și 

combaterea antiromânismului;  propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la 

data de 08.11.2021 (Pl-x 568/2021)  

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

     naționale   

        Pentru avize:  

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

  - Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională    
 

Termen de depunere a amendamentelor: 24 noiembrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 7 decembrie 2021     

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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 9. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 46/2008 

Codul Silvic; propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 

08.11.2021 (Pl-x 569/2021)  

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și  

                       servicii specifice   

  - Comisia pentru mediu și echilibru ecologic  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

  - Comisia pentru industrii și servicii   
 

Termen de depunere a amendamentelor: 24 noiembrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 7 decembrie 2021     

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 noiembrie 2021 


