
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. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii 176/2010 privind 

integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și 

completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea 

Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea 

altor acte normative  (Pl-x 200/2021)     

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 

       În fond: 

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

       Pentru avize:  

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

     naționale   
 

     Termen de depunere a amendamentelor: 17 iunie 2021   

  Termen de depunere a raportului: 29 iunie 2021     
 

- Cameră decizională: Senatul 

 
 

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

nr.38/2021 pentru aprobarea unor măsuri în domeniul garantării creanțelor 

salariale; proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în procedură de urgenţă,                       

la data de 07.06.2021 (PL-x 256/2021) 

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 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 iunie 2021   

  Termen de depunere a raportului: 29 iunie 2021     
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 

În conformitate cu prevederile art.115 alin.(3) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor acest proiect de lege urmează să fie dezbătut în 

procedură de urgență 
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 3. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii-cadru nr.153/2017 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;  propunerea legislativă 

a fost respinsă de Senat la data de 07.06.2021 (Pl-x 257/2021)     

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 mediu și echilibru ecologic  

   - Comisia permanentă comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului  

                         pentru relaţia cu UNESCO 

   - 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 iunie 2021   

  Termen de depunere a raportului: 17 iunie 2021     
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 
4. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței 

Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor și a Ordonanței de urgență 

nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, precum și pentru 

completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate 

publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local; 

proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 07.06.2021 (PL-x 258/2021) 

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 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 drepturile omului, culte și problemele minorităților  

                       naționale  
  

     Termen de depunere a amendamentelor: 14 iunie 2021   

  Termen de depunere a raportului: 17 iunie 2021     
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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 5. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Decretului-lege 

nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive 

politice de dictatura instaurată în data de 6 martie 1945, precum și celor deportate 

în străinătate, ori constituite în prizonieri; propunerea legislativă a fost respinsă 

de Senat la data de 07.06.2021  (Pl-x 259/2021)     

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 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 iunie 2021   

  Termen de depunere a raportului: 17 iunie 2021     
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

 
6. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 

nr.215/2016 privind ceremoniile oficiale; propunerea legislativă a fost respinsă 

de Senat la data de 07.06.2021  (Pl-x 260/2021)     

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

       În fond:  

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

       Pentru avize:  

  - Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională  

  - Comisia pentru politică externă  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

     naționale   

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

     Termen de depunere a amendamentelor: 14 iunie 2021   

  Termen de depunere a raportului: 17 iunie 2021     
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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7. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.360/2002 privind 

Statutul polițistului; propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 

07.06.2021  (Pl-x 261/2021)     

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 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 juridică, de disciplină și imunități  
 

     Termen de depunere a amendamentelor: 14 iunie 2021   

  Termen de depunere a raportului: 17 iunie 2021     
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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