
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 de urgenţă a Guvernului 

nr.28/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr.185/2017 privind 

asigurarea calității în sistemul de sănătate, precum și pentru adoptarea unor 

măsuri în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea 

coronavirusului SARS-CoV-2; iniţiator: Guvernul României, proiectul de lege 

se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, la data de 19.05.2021, în 

condiţiile art.115 alin.(5) teza a III-a din Constituţia României  (PL-x 217/2021) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  
 

 În fond:  

  - Comisia pentru sănătate și familie  

 Pentru avize:   

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

  - Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională  

  - Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor  

  - 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: 7 iunie 2021   

  Termen de depunere a raportului: 15 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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 2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.29/2021 pentru completarea Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr.3/2021 

privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul 

de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății; 

iniţiator: Guvernul României, proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în 

forma iniţială, la data de 19.05.2021, în condiţiile art.115 alin.(5) teza a III-a din 

Constituţia României  (PL-x 218/2021) 

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 sănătate și familie  

 Pentru avize:  

  - 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: 7 iunie 2021   

  Termen de depunere a raportului: 15 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. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanaței de urgență a 

Guvernului nr.40/2021 pentru instituirea unor măsuri privind buna funcționarea 

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; iniţiator: Guvernul României României                

(PL-x 219/2021) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  
 

 În fond:  

  - Comisia pentru învățământ  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

  - Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor  

  - Comisia pentru tineret şi 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: 2 iunie 2021   

  Termen de depunere a raportului: 8 iunie 2021     
 

- Cameră decizională: Senatul 

 

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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