
 
Departamentul Legislativ  
Direcţia procedură legislativă, sinteze şi evaluări 
 
 

S I T U A Ţ I A 

privind împlinirea termenelor constituţionale pentru adoptarea 
proiectelor de lege/propunerilor legislative înregistrate la Camera Deputaţilor, ca primă Cameră sesizată  

(la data : 07 iunie 2021)  

Nr. 
crt. 

 
Număr/dată 

PLx/Plx 
 

Titlul proiectului de 
lege/propunerii legislative 

Comisia sesizată în 
fond 

Termen 
constituţional 

pentru 
adoptare 

(zile) 

Data 
la care se 
împlineşte 
termenul 

constituţional 

Stadiul în 
procesul legislativ 

1.  PL – x 

119/10.03.2021 

Propunere legislativă pentru modificarea și 
completarea art.65 alin.(62) și articolul 68  
alin. e) din Legea educației naționale 
nr.1/2011 

 

Comisia pentru 
învățământ  

45 de zile de la 
data includerii 

propunerii 
legislative în 

„Lista proiectelor 
de lege, a 

propunerilor 
legislative supuse 

dezbaterii și 
adoptării Camerei 
Deputaților” ca 

urmare a 
depunerii 
raportului 

03 iunie      
2021 

 

Termenul pentru 
dezbatere şi vot final 

fiind depăşit, 
propunerea 
legislativă se 

consideră adoptată, 
în conformitate cu 
prevederile art.75 

alin.(2) din 
Constituţie şi ale 

art.112 din 
Regulamentul 

Camerei Deputaţilor 
 



 

  

2 

Nr. 
crt. 

 
Număr/dată 

PLx/Plx 
 

Titlul proiectului de 
lege/propunerii legislative 

Comisia sesizată în 
fond 

Termen 
constituţional 

pentru 
adoptare 

(zile) 

Data 
la care se 
împlineşte 
termenul 

constituţional 

Stadiul în 
procesul legislativ 

2.  PL – x 

148/14.04.2021 

Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției 
Consiliului Europei privind coproducția 
cinematografică (revizuită), deschisă spre 
semnare la Rotterdam, la 30 ianuarie 2017, 
semnată de România la Strasbourg, la 19 
ianuarie 2021 

Comisia pentru 
cultură, arte, 
mijloace de 

informare în masă 
 

45 de zile de la 
data includerii 

proiectului de lege 
în „Lista 

proiectelor de lege, 
a propunerilor 

legislative supuse 
dezbaterii și 

adoptării Camerei 
Deputaților” ca 

urmare a depășirii 
termenului pentru 

depunerea 
raportului 

13 iunie      
2021 

 

Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace 
de informare în masă 

 
termen depunere 

raport: 
29.04.2021 

 
Termenul pentru 

depunerea raportului 
depășit din:  
30.04.2021 

 
Raport depus din: 

13.05.2021 
 

Pe ORDINEA DE ZI  
la 07-09.06.2021 

 

3.  PL – x 

205/19.05.2021 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței 
de urgență a Guvernului nr.32/2021 pentru 
completarea art.6 din Legea nr.356/2003 
privind înființarea, organizarea și funcționarea 
Institutului Cultural Român 

Comisia pentru 
cultură, arte, 
mijloace de 

informare în masă 
 

30 de zile de la 
data depunerii 
proiectului de 

lege de aprobare 
a Ordonanței de 

urgență a 
Guvernului 

16 iunie      
2021 

 

Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace 
de informare în masă 

 
termen depunere 

raport: 
03.06.2021 

 
Pe ORDINEA DE ZI  
la 07-09.06.2021 

(sub rezerva depunerii 
raportului) 
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Nr. 
crt. 

 
Număr/dată 

PLx/Plx 
 

Titlul proiectului de 
lege/propunerii legislative 

Comisia sesizată în 
fond 

Termen 
constituţional 

pentru 
adoptare 

(zile) 

Data 
la care se 
împlineşte 
termenul 

constituţional 

Stadiul în 
procesul legislativ 

4.  PL – x 

124/17.03.2021 

Propunere legislativă pentru completarea 
Art.138 și a Art.178 din OUG 57/2019 
privind Codul Administrativ 

Comisia pentru 
administrație publică 

și amenajarea 
teritoriului 

 
Comisia juridică, de 

disciplină și  
imunități 

45 de zile de la 
data includerii 

propunerii 
legislative în 

„Lista proiectelor 
de lege, a 

propunerilor 
legislative supuse 

dezbaterii și 
adoptării Camerei 
Deputaților” ca 

urmare a depășirii 
termenului pentru 

depunerea 
raportului 

20 iunie      
2021 

Comisia pentru 
administrație publică 

și amenajarea 
teritoriului 

 
Comisia juridică, de 

disciplină și  
imunități 

 
termen depunere 

raport: 
06.05.2021 

 
Termenul pentru 

depunerea raportului 
depășit din:  
07.05.2021 

 



 

  

4 

Nr. 
crt. 

 
Număr/dată 

PLx/Plx 
 

Titlul proiectului de 
lege/propunerii legislative 

Comisia sesizată în 
fond 

Termen 
constituţional 

pentru 
adoptare 

(zile) 

Data 
la care se 
împlineşte 
termenul 

constituţional 

Stadiul în 
procesul legislativ 

5.  PL – x 

126/17.03.2021 

Propunere legislativă privind completarea 
art.5 din Legea nr.8/2016 privind înființarea 
mecanismelor prevăzute de Convenția privind 
drepturile persoanelor cu dizabilități 

Comisia pentru 
drepturile omului, 
culte și problemele 

minorităților 
naționale 

 
Comisia pentru 

muncă și protecție 
socială  

 
Comisia pentru 

sănătate și familie 

45 de zile de la 
data includerii 

propunerii 
legislative în 

„Lista proiectelor 
de lege, a 

propunerilor 
legislative supuse 

dezbaterii și 
adoptării Camerei 
Deputaților” ca 

urmare a depășirii 
termenului pentru 

depunerea 
raportului 

20 iunie      
2021 

Comisia pentru 
drepturile omului, 
culte și problemele 

minorităților 
naționale 

 
Comisia pentru 

muncă și protecție 
socială  

 
Comisia pentru 

sănătate și familie 
 

termen depunere 
raport: 

06.05.2021 
 

Termenul pentru 
depunerea raportului 

depășit din:  
07.05.2021 

 
Raport depus din: 

25.05.2021 
 



 

  

5 

Nr. 
crt. 

 
Număr/dată 

PLx/Plx 
 

Titlul proiectului de 
lege/propunerii legislative 

Comisia sesizată în 
fond 

Termen 
constituţional 

pentru 
adoptare 

(zile) 

Data 
la care se 
împlineşte 
termenul 

constituţional 

Stadiul în 
procesul legislativ 

6.  PL – x 

219/25.05.2021 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței 
de urgență a Guvernului nr.40/2021 pentru 
instituirea unor măsuri privind buna 
funcționare a sistemului de învățământ și 
pentru modificarea art.10 alin.(2) din Legea 
nr.269/2004 privind acordarea unui ajutor 
financiar în vederea stimulării achiziționării 
de calculatoare 

Comisia pentru 
învățământ 

 

30 de zile de la 
data depunerii 
proiectului de 

lege de aprobare 
a Ordonanței de 

urgență a 
Guvernului 

22 iunie      
2021 

 

Comisia pentru 
învățământ 

 
termen depunere 

raport: 
08.06.2021 

 

7.  PL – x 

129/22.03.2021 

Propunere legislativă pentru completarea 
art.112 din Legea educației naționale 
nr.1/2011 

Comisia pentru 
administrație publică 

și amenajarea 
teritoriului 

 
Comisia pentru 

învățământ 
 

45 de zile de la 
data includerii 

propunerii 
legislative în 

„Lista proiectelor 
de lege, a 

propunerilor 
legislative supuse 

dezbaterii și 
adoptării Camerei 
Deputaților” ca 

urmare a depășirii 
termenului pentru 

depunerea 
raportului 

25 iunie      
2021 

Comisia pentru 
administrație publică 

și amenajarea 
teritoriului 

 
Comisia pentru 

învățământ 
 

termen depunere 
raport: 

11.05.2021 
 

Termenul pentru 
depunerea raportului 

depășit din:  
12.05.2021 

 



 

  

6 

Nr. 
crt. 

 
Număr/dată 

PLx/Plx 
 

Titlul proiectului de 
lege/propunerii legislative 

Comisia sesizată în 
fond 

Termen 
constituţional 

pentru 
adoptare 

(zile) 

Data 
la care se 
împlineşte 
termenul 

constituţional 

Stadiul în 
procesul legislativ 

8.  PL – x 

226/02.06.2021 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței 
de urgență a Guvernului nr.41/2021 pentru 
modificarea și completarea Legii educației 
naționale nr.1/2011 

Comisia pentru 
învățământ 

 

30 de zile de la 
data depunerii 
proiectului de 

lege de aprobare 
a Ordonanței de 

urgență a 
Guvernului 

29 iunie      
2021 

 

Comisia pentru 
învățământ 

 
termen depunere 

raport: 
16.06.2021 

 

9.  PL – x 

227/02.06.2021 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței 
de urgență a Guvernului nr.42/2021 privind 
ratificarea Protocolului între Guvernul 
României și Guvernul Republicii Bulgaria, 
semnat la Ruse, la 18 martie 2021, de 
amendare a Acordului dintre Guvernul 
României și Guvernul Republicii Bulgaria 
privind operațiile transfrontaliere de poliție 
aeriană, semnat la București, la 12 octombrie 
2011 

Comisia pentru 
apărare, ordine 

publică și siguranță 
națională 

 

30 de zile de la 
data depunerii 
proiectului de 

lege de aprobare 
a Ordonanței de 

urgență a 
Guvernului 

29 iunie      
2021 

 

Comisia pentru 
apărare, ordine 

publică și siguranță 
națională 

 
termen depunere 

raport: 
16.06.2021 

 

10.  PL – x 

174/05.05.2021 

Proiect de Lege privind acceptarea 
amendamentelor adoptate la Kampala, la 10 
iunie 2010, la New York, la 14 decembrie 
2017 și la Haga, la 6 decembrie 2019, la 
articolul 8 al Statutului Curții Penale 
Internaționale, adoptat la Roma, la 17 iulie 
1998 

Comisia juridică, de 
disciplină și 

imunități 
 

45 de zile de la 
data includerii 

proiectului de lege 
în „Lista 

proiectelor de lege, 
a propunerilor 

legislative supuse 
dezbaterii și 

adoptării Camerei 
Deputaților” ca 

urmare a depășirii 
termenului pentru 

depunerea 
raportului 

04 septembrie      
2021 

 

Comisia juridică, de 
disciplină și imunități 

 
termen depunere 

raport: 
20.05.2021 

 
Termenul pentru 

depunerea raportului 
depășit din:  
21.05.2021 

 



 

  

7 

Nr. 
crt. 

 
Număr/dată 

PLx/Plx 
 

Titlul proiectului de 
lege/propunerii legislative 

Comisia sesizată în 
fond 

Termen 
constituţional 

pentru 
adoptare 

(zile) 

Data 
la care se 
împlineşte 
termenul 

constituţional 

Stadiul în 
procesul legislativ 

11.  PL – x 

175/05.05.2021 

Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului 
adoptat la Strasbourg, la 10 octombrie 2018, 
semnat de România la 26 iunie 2020, de 
amendare a Convenției pentru protejarea 
persoanelor față de prelucrarea automatizată a 
datelor cu caracter personal, adoptată la 
Strasbourg, la 28 ianuarie 1981 

Comisia juridică, de 
disciplină și 

imunități 
 

Comisia pentru 
tehnologia 

informației și 
comunicațiilor 

45 de zile de la 
data includerii 

proiectului de lege 
în „Lista 

proiectelor de lege, 
a propunerilor 

legislative supuse 
dezbaterii și 

adoptării Camerei 
Deputaților” ca 

urmare a depășirii 
termenului pentru 

depunerea 
raportului 

04 septembrie      
2021 

 

Comisia juridică, de 
disciplină și imunități 

 
Comisia pentru 

tehnologia 
informației și 
comunicațiilor 

 
termen depunere 

raport: 
20.05.2021 

 
Termenul pentru 

depunerea raportului 
depășit din:  
21.05.2021 

 
Raport depus din: 

04.06.2021 
 

12.  PL – x 

144/12.04.2021 

Propunere legislativă pentru modificarea și 
completarea legii Educației Naționale nr.1 din 
2011, cu modificările și completările 
ulterioare 

Comisia pentru 
învățământ 

 

45 de zile de la 
data includerii 

propunerii 
legislative în 

„Lista proiectelor 
de lege, a 

propunerilor 
legislative supuse 

dezbaterii și 
adoptării Camerei 
Deputaților” ca 

urmare a depășirii 
termenului pentru 

depunerea 
raportului 

17 septembrie      
2021 

 

Comisia pentru 
învățământ 

 
termen depunere 

raport: 
02.06.2021 

 
Termenul pentru 

depunerea raportului 
depășit din:  
03.06.2021 

 



 

  

8 

Nr. 
crt. 

 
Număr/dată 

PLx/Plx 
 

Titlul proiectului de 
lege/propunerii legislative 

Comisia sesizată în 
fond 

Termen 
constituţional 

pentru 
adoptare 

(zile) 

Data 
la care se 
împlineşte 
termenul 

constituţional 

Stadiul în 
procesul legislativ 

13.  PL – x 

149/14.04.2021 

Propunere legislativă pentru modificarea și 
completarea Legii educației naționale 
nr.1/2011 cu modificările și completările 
ulterioare 

Comisia pentru 
învățământ 

 

45 de zile de la 
data includerii 

propunerii 
legislative în 

„Lista proiectelor 
de lege, a 

propunerilor 
legislative supuse 

dezbaterii și 
adoptării Camerei 
Deputaților” ca 

urmare a depășirii 
termenului pentru 

depunerea 
raportului 

17 septembrie      
2021 

 

Comisia pentru 
învățământ 

 
termen depunere 

raport: 
02.06.2021 

 
Termenul pentru 

depunerea raportului 
depășit din:  
03.06.2021 

 

 
 

 DIRECTOR, 
 
 

Cătălin CANANGIU 
 
 
 
 
 
 

Întocmit, 

consultant parlamentar 
Marius Alexandru VĂLEANU 
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