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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 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor                      

de Urgenţă, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, numărul 361                                       

din 26 aprilie 2004, cu modificările ulterioare, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr.15/2005, cu modificările şi completările ulterioare, 

precum şi pentru modificarea Legii nr.55 din 15 mai 2020 privind unele măsuri 

pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicată în 

Monitorul Oficial, Partea I, numărul 396 din data de 15 mai 2020, cu modificările 

şi completările ulterioare (Pl-x 504/2021)   

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 administrație publică și amenajarea teritoriului  

Pentru avize:  

  - 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  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 3 decembrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 14 decembrie 2021     

- Cameră decizională: Senatul 
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 2. Reexaminarea Legii pentru modificarea art.369 din Legea 

nr.286/2009 privind Codul penal, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale 

nr.561 din 15 septembrie 2021, publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr.1076  din 10 octombrie 2021; legea a fost reexaminată și adoptată 

de Senat la data de 17.11.2021 (PL- x 134/2021) 

 Cu această lege au fost sesizate în vederea reexaminării prevederilor 

declarate neconstituționale, potrivit art.137 alin.(1) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor următoarele comisii: 

În fond urmând a elabora un raport comun: 

- Comisia pentru constituționalitate; *)   

- Comisia juridică, de disciplină și imunități  ; *)   
  

 Termen de depunere a raportului: 7 decembrie 2021 *)   
  

 *)  Potrivit art.137 din Regulament, Biroul permanent, în prima sa şedinţă care are loc după 

publicarea deciziei Curţii Constituţionale în Monitorul Oficial al României, Partea I, va sesiza     

Comisia pentru constituționalitate şi comisia permanentă sesizată în fond cu proiectul de lege sau 

propunerea legislativă în vederea reexaminării prevederilor declarate neconstituţionale. Aceeaşi 

procedură se aplică şi pentru cazul în care prevederile respective sunt trimise de Senat, în calitate de                           

primă Cameră sesizată.  

 **)   În cazul acestei iniţiative legislative, comisia permanentă sesizată în fond a fost Comisia 

juridică. 

             ***)  Conform art.137 alin.(2), termenul fixat de Biroul permanent pentru întocmirea 

raportului comun nu va putea fi mai mare  de 15 zile și este calculat pe zile lucrătoare, potrivit art.260 

alin.(1) din Regulament.  

 
 

 3. Propunerea legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea 

Centrelor de nașteri pe teritoriul României; propunerea legislativă a fost respinsă 

de Senat la data de 15.11.2021 (Pl-x 570/2021)  

Cu această propunere legislativă 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 pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 3 decembrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 14 decembrie 2021     

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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 4. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.550 din 2004 privind 

organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române și pentru modificarea și 

completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195 din 2002 privind 

circulația pe drumurile publice; propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la 

data de 15.11.2021 (Pl-x 571/2021)  

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională  

  - Comisia pentru industrii și servicii  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

  - Comisia pentru transporturi și infrastructură   

         Pentru avize:  

  - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și  

                       servicii specifice 

  - Comisia pentru mediu și echilibru ecologic   
   

Termen de depunere a amendamentelor: 3 decembrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 14 decembrie 2021     

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 
 5. Proiectul de Hotărâre privind modificarea alin.(3) al art.7 din 

Regulamentul Camerei Deputaților ( PH CD 83/2021)  

 Cu acest proiect de hotărâre au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond:  

  - Comisia pentru regulament  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 3 decembrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 14 decembrie 2021     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 noiembrie 2021    

 


