
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 Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.106/2021 privind unele măsuri pentru organizarea şi funcţionarea Societăţii 

Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune; inițiator 

Guvernul (PL-x 404/2021) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

În fond: 

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

 Pentru aviz:  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

          Termen de depunere a amendamentelor: 11 octombrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 14 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 privind ratificarea Protocolului încheiat la Montreal,                             

la 4 aprilie 2014 și semnat de România la 13 decembrie 2019, pentru amendarea 

Convenției referitoare la infracțiuni și la anumite alte acte săvârșite la bordul 

aeronavelor, încheiată la Tokyo la 14 septembrie 1963; inițiator Guvernul          

(PL-x 405/2021) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

În fond urmând a elabora un raport comun: 

- Comisia juridică, de disciplină și imunități  

 - Comisia pentru transporturi și infrastructură   

 Pentru avize:  

- Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților               

naționale   

- Comisia pentru politică externă  

          Termen de depunere a amendamentelor: 14 octombrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 26 octombrie 2021     

- Cameră decizională: Senatul 
 

 

 

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

nr.63/2021 pentru modificarea art.15 alin.(4) din Legea nr.136/2020 privind 

instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc 

epidemiologic și biologic, precum și pentru completarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de 

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

de 27.09.2021, în condiţiile art.115 alin.(5) teza a III-a din Constituţia României 

(PL-x 406/2021) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

  - Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională  

 Pentru avize:    

  - Comisia pentru sănătate și familie  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

     naționale   
 

Termen de depunere a amendamentelor: 14 octombrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 26 octombrie 2021     

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

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

Camerei Deputaţilor acest proiect de lege urmează să fie dezbătut în 

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

nr.66/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.126/2003 privind operarea, funcționarea și finanțarea asistenței de urgență 

acordate cu elicoptere destinate serviciilor aeromedicale de urgență și pentru 

simplificarea procedurilor de desemnare ale unităților sanitare ca operatori 

medicali, precum și pentru abrogarea unor acte normative; proiectul de lege se 

consideră adoptat de Senat, în forma iniţială, la data  de 27.09.2021, în condiţiile 

art.115 alin.(5) teza a III-a din Constituţia României (PL-x 407/2021) 

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 muncă și protecție socială    

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

              naționale   

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 14 octombrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 26 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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5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.71/2021 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante, în 

sprijinul unei mobilități cu emisii scăzute, pentru abrogarea Ordonanței de urgență 

a Guvernului nr.40/2011 privind promovarea vehiculelor de transport rutier 

nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic și a Legii nr.37/2018 privind 

promovarea transportului ecologic; proiectul de lege se consideră adoptat de 

Senat, în forma iniţială, la data  de 27.09.2021, în condiţiile art.115 alin.(5) teza 

a III-a din Constituţia României (PL-x 408/2021) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru transporturi și infrastructură   

  - Comisia pentru industrii și servicii    

  - Comisia pentru mediu și echilibru ecologic  

 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: 12 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 

 

6. Proiectul de privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.76/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul 

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

data  de 27.09.2021, în condiţiile art.115 alin.(5) teza a III-a din Constituţia 

României (PL-x 409/2021) 

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 administrație publică și amenajarea teritoriului   

  - Comisia pentru muncă și protecție socială   

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 14 octombrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 26 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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7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.82/2021 pentru completarea Legii cetățeniei române nr.21/1991; proiectul de 

lege se consideră adoptat de Senat, în forma iniţială, la data  de 27.09.2021, în 

condiţiile art.115 alin.(5) teza a III-a din Constituţia României (PL-x 410/2021) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

În fond: 

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

  - Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

            naționale   

  - Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării  
 

 

Termen de depunere a amendamentelor: 14 octombrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 26 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 

 

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

nr.83/2021 pentru unele măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor 

împrumuturi din Trezoreria Statului; ; proiectul de lege se consideră adoptat de 

Senat, în forma iniţială, la data  de 27.09.2021, în condiţiile art.115 alin.(5) teza 

a III-a din Constituţia României (PL-x 411/2021) 

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 aviz:   

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 14 octombrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 26 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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9. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.85/2021 pentru modificarea art.4 din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr.52/1999 privind asigurarea unui cadru unitar pentru managementul proiectelor 

finanțate prin împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile 

sau nerambursabile, inclusiv privind plata specialiștilor români care își desfășoară 

activitatea în cadrul unităților de management de proiect; proiectul de lege a fost 

adoptat de Senat, în procedură de urgenţă, la data de 27.09.2021                             

(PL-x 412/2021) 

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 muncă și protecție socială    

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului    

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

 

Termen de depunere a amendamentelor: 14 octombrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 26 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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10. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.86/2021 privind transferul drepturilor de pensie ale funcționarilor și agenților 

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

urgenţă, la data de 27.09.2021  (PL-x 413/2021) 

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 apărare, ordine publică și siguranță națională   

  - 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: 14 octombrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 26 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.87/2021 privind completarea art.3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.82/2016 pentru aprobarea Statutului special al funcției publice specifice de 

inspector social și pentru modificarea și completarea unor acte normative; 

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

27.09.2021 (PL-x 414/2021) 

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 juridică, de disciplină și imunități  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 14 octombrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 26 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 

 

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

nr.90/2021 privind unele măsuri din domeniul pensiilor publice; proiectul de lege 

a fost adoptat de Senat, în procedură de urgenţă, la data de 27.09.2021               

(PL-x 415/2021) 

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: 14 octombrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 26 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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13. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.91/2021 privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui 

suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 150 de unități de învățământ 

preuniversitar de stat; proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în procedură de 

urgenţă, la data de 27.09.2021   (PL-x 416/2021) 

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 învățământ  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci   

  - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și  

                       servicii   specifice   

  - Comisia pentru sănătate și familie  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 14 octombrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 26 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 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.92/2021 privind regimul deșeurilor; proiectul de lege a fost adoptat de Senat, 

în procedură de urgenţă, la data de 27.09.2021   (PL-x 417/2021) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

În fond: 

  - Comisia pentru mediu și echilibru ecologic   

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci   

  - Comisia pentru industrii și servicii   

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului   

  - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și 

                       servicii specifice   

  - Comisia pentru transporturi și infrastructură   

  - Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională  

  - Comisia pentru sănătate și familie  

  - Comisia pentru învățământ   

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități   
 

Termen de depunere a amendamentelor: 14 octombrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 26 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.93/2021 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului naţional 

de dezvoltare locală etapa a II-a și pentru modificarea art.IV alin.(1) din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr.6/2017 pentru modificarea și completarea 

unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea 

investițiilor finanțate din fonduri publice; proiectul de lege a fost adoptat de Senat, 

în procedură de urgenţă, la data de 27.09.2021   (PL-x 418/2021) 

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 industrii și servicii  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități   
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 14 octombrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 26 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 

 

 

 

16. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.94/2021 pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul 

unitar de pensii publice; proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în procedură 

de urgenţă, la data de 27.09.2021   (PL-x 419/2021) 

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: 14 octombrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 26 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.96/2021 privind acordarea de sprijin și asistență de către statul român 

cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite; proiectul de lege a fost 

adoptat de Senat, în procedură de urgenţă, la data de 27.09.2021                            

(PL-x 420/2021) 

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 politică externă  

 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: 14 octombrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 26 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 unele măsuri pentru continuarea activității de 

către persoanele care îndeplinesc condițiile de pensionare; proiectul de lege a fost 

adoptat de Senat, în procedură de urgenţă, la data de 27.09.2021                            

(PL-x 421/2021) 

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 învățământ  

   - Comisia pentru sănătate și familie  

   - Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională   

   - 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: 14 octombrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 26 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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19. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în România; proiectul 

de lege a fost adoptat de Senat, în procedură de urgenţă, la data de 27.09.2021                            

(PL-x 422/2021) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

  - Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională  

  - Comisia pentru muncă și protecție socială    

 Pentru avize: 

  - Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor    

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

     naționale   

  - Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați  
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 14 octombrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 26 octombrie 2021     

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

20. Proiectul de Lege pentru modificarea art.67 din Legea nr.38/2003 

privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, cu modificările și 

completările ulterioare; proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în forma 

iniţială, la data de 27.09.2021, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din 

Constituţia României (PL-x 423/2021) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru industrii și servicii  

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

  - Comisia pentru transporturi și infrastructură   

 Pentru aviz: 

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi   
   
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 14 octombrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 26 octombrie 2021     

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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21. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art.109 din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile 

publice, cu modificările și completările ulterioare; proiectul de lege se consideră 

adoptat de Senat în forma iniţială, la data de 27.09.2021, în condiţiile art.75 

alin.(2) teza a III-a din Constituţia României (PL-x 424/2021) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru industrii și servicii  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

  - Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională  

  - Comisia pentru transporturi și infrastructură   

 Pentru aviz:  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

     naționale   
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 14 octombrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 26 octombrie 2021     

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

22. Proiectul de Lege pentru modificarea art.III alin.(2) din Ordonanța de 

urgență nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind 

finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare; 

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

27.09.2021, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României      

(PL-x 425/2021) 

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 muncă și protecție socială    

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

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 14 octombrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 26 octombrie 2021     

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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23. Proiectul de Lege privind declararea zilei de 24 iunie „Ziua Ieiˮ;                               

proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 27.09.2021 (PL-x 426/2021) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

 În fond:  

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

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci   

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului   

  - Comisia pentru învățământ  

  - Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

- Comisia permanentă comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului  

  pentru relaţia cu UNESCO  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 14 octombrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 26 octombrie 2021     

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

24. Propunerea legislativă pentru consacrarea zilei de 23 mai ca sărbătoare 

a comunității armâne din România; propunerea legislativă a fost respinsă de 

Senat la data de 27.09.2021  (Pl-x 427/2021) 

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

În fond: 

  - 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 pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 14 octombrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 26 octombrie 2021     

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 octombrie 2021 


