
 

 

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 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.1/2021 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.249/2015 privind modalitatea de 

gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje; iniţiator: Guvernul 

României, proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 25.10.2021            

(PL-x 539/2021) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru mediu și echilibru ecologic  

  - Comisia pentru industrii și servicii  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci   

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

  - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și  

                       servicii specifice   

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 15 noiembrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 23 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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 2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.6/2021 

privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului; 

iniţiator: Guvernul României, proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 

25.10.2021  (PL-x 540/2021) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru mediu și echilibru ecologic  

  - Comisia pentru industrii și servicii  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

  - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și   

                       servicii specifice   

  - Comisia pentru sănătate și familie  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

    naționale    

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 15 noiembrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 23 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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 3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.108/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu; iniţiator: Guvernul 

României, proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în procedură de urgenţă,                       

la data de 25.10.2021 (PL-x 541/2021) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru mediu și echilibru ecologic  

  - Comisia pentru muncă și protecție socială   

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

  - Comisia pentru industrii și servicii 

  - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și  

                       servicii specifice      

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

              naționale    

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 15 noiembrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 23 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

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

nr.110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinților și altor categorii                    

de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2; iniţiator: 

Guvernul României, proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în procedură de 

urgenţă,la data de 27.10.2021 (PL-x 542/2021) 

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 învățământ  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru industrii și servicii  

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului   

  - Comisia pentru sănătate și familie   

  - Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională   

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

  - Comisia pentru transporturi și infrastructură    

  - 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: 15 noiembrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 23 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 
5. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.311/2015 

privind schemele de garantare a depozitelor şi Fondul de garantare a depozitelor 

bancare; iniţiator: Guvernul României, proiectul de lege a fost adoptat, în 

procedură de urgenţă, de Senat la data de 25.10.2021 (PL-x 543/2021) 

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  

 Pentru aviz: 

   - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 15 noiembrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 23 noiembrie 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 

 

 
6. Proiectul de Lege privind modificarea art.2 alin.(1) din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr.17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la 

nivelul administrației publice centrale; iniţiator: Guvernul României, proiectul de 

lege a fost adoptat, în procedură de urgenţă, de Senat la data de 27.10.2021       

(PL-x 544/2021) 

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 mediu și echilibru ecologic  

 Pentru avize: 

   - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

   - Comisia pentru muncă și protecție socială   

   - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 15 noiembrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 23 noiembrie 2021     

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 
 7. Propunerea legislativă privind stabilirea unor măsuri în domeniul sanitar, 

pe perioada stării de alertă, pentru personalul din cadrul unor unități publice și 

private; propunerea legislativă a fost respinsă, în procedură de urgenţă, de Senat 

la data de 27.10.2021 (Pl-x 545/2021) 

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

În fond urmând a elabora un raport comun: 
  

  - Comisia pentru muncă și protecție socială   

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

            - Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională    

  - Comisia pentru sănătate și familie  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

     naționale   

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

 Pentru avize: 

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci   

  - Comisia pentru industrii și servicii   

  - Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor   

  - Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați   
 

Termen de depunere a amendamentelor: 12 noiembrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 19 noiembrie 2021     

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 
 8. Propunerea legislativă privind interzicerea discriminării pe motiv                        

de vaccinare; propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 

27.10.2021 (Pl-x 546/2021) 

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   

  - Comisia pentru sănătate și familie  

 Pentru avize: 

   - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului   

   - Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 17 noiembrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 2 decembrie 2021     

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 



7 

 

 
 9. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii Educației 

Naționale nr.1/2011; proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în forma 

iniţială, la data de 25.10.2021, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din 

Constituţia României (PL-x 547/2021) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru învățământ  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

 Pentru avize:  

  - 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   
 

Termen de depunere a amendamentelor: 17 noiembrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 2 decembrie 2021     

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 
 10. Propunerea legislativă - Legea pescuitului; propunerea legislativă a fost 

respinsă de Senat la data de 25.10.2021 (Pl-x 548/2021) 

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 pentru industrii și servicii   

 Pentru avize: 

           - Comisia pentru buget, finanțe și bănci   

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

  - Comisia permanentă comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului  

                       pentru relaţia cu UNESCO 

  - Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor   

  - Comisia pentru ştiinţă şi tehnologie  

  - Comisia pentru tineret şi sport  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 17 noiembrie 2021   

Termen de depunere a raportului: 2 decembrie 2021     

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

 

 

2 noiembrie 2021 


