
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 abrogarea art.210 din Ordonanța de urgență 

a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ (Pl-x 156/2021)   

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 buget, finanțe și bănci  

  - Comisia pentru muncă și protecție socială   

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

     naționale   
 

     Termen de depunere a amendamentelor: 27 mai 2021  

  Termen de depunere a raportului: 8 iunie 2021     

- Cameră decizională: Senatul 

 

 
 2. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.58 din 

Legea educației naționale nr.1/2011  (Pl-x 157/2021)   

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 

          În fond urmând a elabora un raport comun:                                 

  - Comisia pentru învățământ  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

      Pentru avize:  

  - Comisia pentru muncă și protecție socială  

  - Comisia pentru tineret și sport  

  - 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: 27 mai 2021  

  Termen de depunere a raportului: 8 iunie 2021     

- Cameră decizională: Senatul 
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 3. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației 

naționale nr.1/2011  (Pl-x 158/2021)   

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 

       În fond: 

  - Comisia pentru învățământ  

       Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

  - Comisia pentru muncă și protecție socială  

  - Comisia pentru tineret și sport  

  - 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: 27 mai 2021  

  Termen de depunere a raportului: 8 iunie 2021     

- Cameră decizională: Senatul 

 

 

 
 4. Propunerea legislativă pentru completarea art.94 la Legea educației 

naționale nr.1 din 5 ianuarie 2011  (Pl-x 159/2021)   

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 

       În fond: 

  - Comisia pentru învățământ  

       Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

  - Comisia pentru tineret și sport  

  - 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: 27 mai 2021  

  Termen de depunere a raportului: 8 iunie 2021     

- Cameră decizională: Senatul 
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 5. Propunerea legislativă pentru completarea și modificarea Ordonanaței de 

Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ  (Pl-x 160/2021)   

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 tehnologia informației și comunicațiilor  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

    naționale   
 

     Termen de depunere a amendamentelor: 27 mai 2021  

  Termen de depunere a raportului: 8 iunie 2021     

- Cameră decizională: Senatul 

 

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

nr.26/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea 

copiilor; iniţiator: Guvernul României, proiectul de lege se consideră adoptat de 

Senat în forma iniţială, la data de 10.05.2021, în condiţiile art.115 alin.(5) teza 

a III-a din Constituţia României  (PL-x 201/2021) 

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: 27 mai 2021   

  Termen de depunere a raportului: 8 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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 7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.27/2021 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.21/2021 

pentru aprobarea acordării unui ajutor de stat de restructurare Societății 

„Complexul Energetic Oltenia” - S.A.; iniţiator: Guvernul României, proiectul 

de lege a fost adoptat de Senat, în procedură de urgenţă, la data de 10.05.2021 

(PL-x 202/2021) 

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 avize:  

  - Comisia pentru industrii și servicii  

  - Comisia pentru mediu și echilibru ecologic    

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

     Termen de depunere a amendamentelor: 27 mai 2021   

  Termen de depunere a raportului: 8 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 

 
8. Proiectul de Lege pentru asigurarea unei alimentații sănătoase în 

unitățile de învățământ antepreșcolar și preșcolar de stat, particulare și 

confesionale, autorizate sau acreditate;  proiectul de lege se consideră adoptat de 

Senat în forma iniţială, la data de 10.05.2021, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a 

III-a din Constituţia României (PL-x 203/2021) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  
 

          În fond urmând a elabora un raport comun:                                 

  - Comisia pentru învățământ  

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

  - Comisia pentru sănătate și familie 

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

  - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi  

                       servicii specifice 

  - Comisia pentru tineret și sport  

  - 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: 27 mai 2021   

  Termen de depunere a raportului: 8 iunie 2021     
 

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

republicată; proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, la 

data de 10.05.2021, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia 

României (PL-x 204/2021) 

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 administrație publică și amenajarea teritoriului  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

  - 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: 27 mai 2021   

  Termen de depunere a raportului: 8 iunie 2021     
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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