
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 modificarea și completarea unor acte                           

normative în domeniul comunicațiilor electronice și pentru stabilirea unor măsuri               

de facilitare a dezvoltării rețelelor de comunicații electronice; inițiator Guvernul 

(PL-x 428/2021) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

În fond urmând a elabora un raport comun: 

          - Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor  

  - Comisia pentru industrii și servicii  

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci   

  - Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională  

  - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și  

                      servicii  specifice   

  - Comisia pentru mediu și echilibru ecologic  

  - Comisia pentru transporturi și infrastructură   

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

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

     naționale   

          Termen de depunere a amendamentelor: 21 octombrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 2 noiembrie 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 precursorii de explozivi, precum și pentru 

modificarea unor acte normative; inițiator Guvernul (PL-x 429/2021) 

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 juridică, de disciplină și imunități 

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru industrii și servicii    

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

  - Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor    

  - Comisia pentru mediu și echilibru ecologic    

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

     naționale   

          Termen de depunere a amendamentelor: 21 octombrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 2 noiembrie 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 

 

3. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii 

audiovizualului nr.504/2002, precum și pentru modificarea și completarea 

Ordonanței Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia; inițiator Guvernul 

(PL-x 430/2021) 

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   

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci 

  - Comisia pentru industrii și servicii    

  - Comisia pentru sănătate și familie  

  - 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: 21 octombrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 2 noiembrie 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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4. Propunerea legislativă privind exercitarea profesiei de asistent în educație 

timpurie, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative          

(Pl-x 432/2021) 

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 industrii și servicii  

  - 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: 21 octombrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 2 noiembrie 2021     

- Cameră decizională: Senatul 

 

5. Propunerea legislativă privind exercitarea pentru modificarea și 

completarea Ordonanței de urgență nr.33/2007 privind organizarea și funcționarea 

Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (Pl-x 433/2021) 

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

În fond: 

  - Comisia pentru industrii și servicii  

          Pentru avize:  

  - Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

     naționale   

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

          Termen de depunere a amendamentelor: 21 octombrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 2 noiembrie 2021     

- Cameră decizională: Senatul 
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6. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare (Pl-x 329/2021) 

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

              naționale   

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

 Pentru aviz:  

  - Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați  

          Termen de depunere a amendamentelor: 21 octombrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 2 noiembrie 2021     

- Cameră decizională: Senatul 

 

 

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

nr.95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny”; 

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

04.10.2021 (PL-x 434/2021) 

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 pentru mediu și echilibru ecologic  

  - Comisia pentru transporturi și infrastructură   

  - Comisia pentru muncă și protecție socială   

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 21 octombrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 2 noiembrie 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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8. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr.43/2007 privind introducerea deliberată în mediu a 

organismelor modificate genetic; proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data 

de 04.10.2021 (PL-x 435/2021) 

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  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru sănătate și familie  

  - Comisia pentru mediu și echilibru ecologic  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 21 octombrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 2 noiembrie 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 

 

 

9. Proiectul de Lege pentru modificarea art.291 alin.(3) lit.a) din Legea 

nr.227/2015 privind Codul fiscal; proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data 

de 04.10.2021 (PL-x 436/2021) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

În fond: 

                     - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare  

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

  - Comisia pentru învățământ  

  - Comisia pentru ştiinţă şi tehnologie  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități 
 

Termen de depunere a amendamentelor: 21 octombrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 2 noiembrie 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 

 
 

10. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.82/1993 

privind constituirea Rezervației Biosferei „Delta Dunării”; proiectul de lege se 

consideră adoptat de Senat în forma iniţială, la data  de 04.10.2021, în condiţiile 

art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României (PL-x 437/2021) 

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 mediu și echilibru ecologic  

 Pentru avize: 

   - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

   - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și  

                        servicii  specifice   

   - Comisia pentru industrii și servicii  

   - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului   

   - Comisia pentru ştiinţă şi tehnologie   

   - Comisia pentru muncă și protecție socială   

   - Comisia permanentă comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului  

                        pentru relaţia cu UNESCO  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 21 octombrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 2 noiembrie 2021     

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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11. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătății; proiectul de lege a fost adoptat de Senat la 

data de 04.10.2021 (PL-x 438/2021) 

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 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: 21 octombrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 2 noiembrie 2021     

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

 

12. Proiectul de Lege pentru completarea art.291 alin.(3) din Legea 

nr.227/2015 privind Codul fiscal; proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data 

de 04.10.2021 (PL-x 439/2021) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

În fond: 

                      - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

 Pentru avize: 

   - Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare  

   - Comisia pentru industrii și servicii  

   - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și  

                        servicii specifice   

   - Comisia pentru mediu și echilibru ecologic    

   - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 21 octombrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 2 noiembrie 2021     

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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13. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări 

sociale de sănătate; proiectul de lege a fost adoptat, în procedură de urgenţă, de 

Senat la data de 04.10.2021 (PL-x 440/2021) 

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 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: 21 octombrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 2 noiembrie 2021     

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

 

14. Proiectul de Lege privind cooperarea judiciară dintre România și Curtea 

Penală Internațională; proiectul de lege a fost adoptat, în procedură de urgenţă, 

de Senat la data de 04.10.2021 (PL-x 441/2021) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

În fond: 

                    - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

     naționale   

Termen de depunere a amendamentelor: 21 octombrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 2 noiembrie 2021     

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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15. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.4/2021 

pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.43/2000 privind 

protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de 

interes național; proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 04.10.2021               

(PL-x 442/2021) 

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 administrație publică și amenajarea teritoriului  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

Termen de depunere a amendamentelor: 21 octombrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 2 noiembrie 2021     

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

 

16. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.12/2021 

privind completarea Ordonanței Guvernului nr.40/2006 pentru aprobarea și 

finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor;                                    

proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 04.10.2021  (PL-x 443/2021) 

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 mediu și echilibru ecologic  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

Termen de depunere a amendamentelor: 21 octombrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 2 noiembrie 2021     

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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17. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2021 

privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare; proiectul de lege a fost adoptat 

de Senat la data de 04.10.2021  (PL-x 444/2021) 

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 mediu și echilibru ecologic  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

Termen de depunere a amendamentelor: 21 octombrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 2 noiembrie 2021     

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

18. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.16/2021 

pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.25/2001 privind 

înființarea Companiei Naționale de Investiții „C.N.I.” – S.A.; proiectul de lege a 

fost adoptat de Senat la data de 04.10.2021  (PL-x 445/2021) 

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 mediu și echilibru ecologic  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

Termen de depunere a amendamentelor: 21 octombrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 2 noiembrie 2021     

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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19. Proiectul de Lege pentru modificarea art.VII din Legea nr.154/2017 

pentru modificarea și completarea Legii nr.185/2013 privind amplasarea și 

autorizarea mijloacelor de publicitate; proiectul de lege a fost adoptat de Senat la 

data de 04.10.2021  (PL-x 446/2021) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

 În fond:  

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru industrii și servicii  

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

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 21 octombrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 2 noiembrie 2021     

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

20. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței                           

de urgență a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne                    

de plată; proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 04.10.2021               

(PL-x 447/2021) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

În fond: 

                    - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

  - Comisia pentru industrii și servicii  

  - Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 21 octombrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 2 noiembrie 2021     

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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21. Proiectul de Lege pentru completarea art.6 din Legea nr.61/1993 privind 

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

04.10.2021 (PL-x 448/2021) 

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: 21 octombrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 2 noiembrie 2021     

          - Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

 

 

22. Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către 

persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale;                             

proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 04.10.2021 (PL-x 449/2021) 

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 muncă și protecție socială   

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități 
 

Termen de depunere a amendamentelor: 21 octombrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 2 noiembrie 2021     

          - Cameră decizională: Camera Deputaților 
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23. Proiectul de Lege pentru modificarea art.6 alin.(9) din Legea educației 

fizice și sportului nr.69/2000; proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 

04.10.2021 (PL-x 450/2021) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

În fond urmând a elabora un raport comun: 

                    - Comisia pentru tineret şi sport  

  - Comisia pentru învățământ  

 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: 21 octombrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 2 noiembrie 2021     

        - Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

 

24. Proiectul de Lege pentru modificarea Anexei nr.II la Legea-cadru 

nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;                              

proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 04.10.2021 (PL-x 451/2021) 

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: 21 octombrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 2 noiembrie 2021     

          - Cameră decizională: Camera Deputaților 
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25. Proiectul de Lege pentru modificarea art.1 alin.(2) din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr.83/2000 privind organizarea și funcționarea cabinetelor 

de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical;                              

proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 04.10.2021 (PL-x 452/2021) 

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 muncă și protecție socială    

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități   
 

Termen de depunere a amendamentelor: 21 octombrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 2 noiembrie 2021     

        - Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

 

 

26. Proiectul de Lege pentru aprobarea obiectivului de investiții „Institutul 

Regional de Medicină Cardiovasculară Iași”; proiectul de lege a fost adoptat de 

Senat la data de 04.10.2021 (PL-x 453/2021) 

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 buget, finanțe și bănci  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități 

Termen de depunere a amendamentelor: 21 octombrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 2 noiembrie 2021     

          - Cameră decizională: Camera Deputaților 
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27. Proiectul de Lege privind declararea primei zile de duminică din luna 

iunie ca Ziua Națională a Supraviețuitorilor de Cancer; proiectul de lege a fost 

adoptat de Senat la data de 04.10.2021 (PL-x 454/2021) 

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 cultură, arte, mijloace de informare în masă   

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

  - Comisia pentru învățământ  

  - 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: 21 octombrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 2 noiembrie 2021     

           - Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

 

 

28. Proiectul de Lege pentru completarea art.106 din Legea nr.263/2010 

privind sistemul unitar de pensii publice; proiectul de lege a fost adoptat de Senat 

la data de 04.10.2021 (PL-x 455/2021) 

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 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: 21 octombrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 2 noiembrie 2021     

         - Cameră decizională: Camera Deputaților 
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29. Propunerea legislativă pentru completarea art.456 alin.(2) din Legea 

227 din 2015 privind Codul fiscal; propunerea legislativă a fost respinsă de Senat 

la data de 04.10.2021 (PL-x 456/2021) 

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

În fond: 

                    - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

          Pentru avize:  

  - Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare  

  - Comisia pentru industrii și servicii  

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

           Termen de depunere a amendamentelor: 21 octombrie 2021   

 Termen de depunere a raportului: 2 noiembrie 2021     

         - Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

 

 

30. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea anexei nr.VI 

a Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice; propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 04.10.2021 

(PL-x 457/2021) 

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 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: 21 octombrie 2021   

 Termen de depunere a raportului: 2 noiembrie 2021     

           - Cameră decizională: Camera Deputaților 
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31. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.34 din 

Legea nr.53/2003 privind Codul muncii; propunerea legislativă a fost respinsă de 

Senat la data de 04.10.2021 (PL-x 458/2021)  

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 tehnologia informației și comunicațiilor  

  - 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: 21 octombrie 2021   

 Termen de depunere a raportului: 2 noiembrie 2021     

          - Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

 

32. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.227/2015 privind Codul fiscal privind unele măsuri fiscale cu scopul redresării 

demografice prin încurajarea natalităţii prin deduceri personale din venituri 

salariale; propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 04.10.2021 

(PL-x 459/2021) 

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

       În fond:  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

       Pentru avize:  

  - Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare  

  - Comisia pentru muncă și protecție socială   

  - 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: 21 octombrie 2021   

 Termen de depunere a raportului: 2 noiembrie 2021     

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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33. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii, republicată; propunerea legislativă a fost respinsă 

de Senat la data de 04.10.2021 (PL-x 460/2021) 

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

       În fond:  

  - Comisia pentru sănătate și familie  

       Pentru avize:  

  - 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: 21 octombrie 2021   

 Termen de depunere a raportului: 2 noiembrie 2021     

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 octombrie 2021 


