
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 Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.41/2021 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale 

nr.1/2011; iniţiator: Guvernul României  (PL-x 226/2021) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  
 

 În fond:  

  - Comisia pentru învățământ  

 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: 9 iunie 2021   

  Termen de depunere a raportului: 16 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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 2. Proiectul 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; 

iniţiator: Guvernul României  (PL-x 227/2021) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

 În fond:  

  - Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională   

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru politică externă  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
  

     Termen de depunere a amendamentelor: 9 iunie 2021   

  Termen de depunere a raportului: 16 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 

 

 
 3. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii educației naționale 

nr.1/2011 (Pl-x 177/2021)    

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 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: 24 iunie 2021     
 

- Cameră decizională: Senatul 
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 4. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al 

muniţiilor; legea a fost reexaminată și adoptată de Senat la data de 25.05.2021 

(PL-x  410/2020/2021)                    

Cu această lege au fost sesizate în vederea examinării cererii, potrivit 

art.138 din Regulamentul Camerei Deputaţilor  

          În fond urmând a elabora un raport comun:                                 
     

 - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

 - Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională  ;    
  

      Termen de depunere a amendamentelor: 14 iunie 2021   

  Termen de depunere a raportului: 22 iunie 2021     

 

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

nr.33/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.156/2000 privind protecția 

cetățenilor români care lucrează în străinătate; proiectul de lege a fost adoptat de 

Senat, în procedură de urgenţă, la data de 25.05.2021 României                            

(PL-x 230/2021) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  
 

 În fond:  

  - Comisia pentru muncă și protecție socială   

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru industrii și servicii  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

    naționale   

  - Comisia pentru politică externă  

  - Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

      Termen de depunere a amendamentelor: 14 iunie 2021   

  Termen de depunere a raportului: 22 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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 6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.34/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență 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; proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în procedură de 

urgenţă, la data de 25.05.2021 (PL-x 231/2021) 

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 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: 22 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 

 
 7. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.134/2010 privind Codul 

de procedură civilă; proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în procedură de 

urgenţă, la data de 25.05.2021 (PL-x 232/2021) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

 În fond:  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

 Pentru avize: 

           - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

              naționale   

  - Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați  
 

      Termen de depunere a amendamentelor: 14 iunie 2021   

  Termen de depunere a raportului: 22 iunie 2021     
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 

În conformitate cu prevederile art.115 alin.(1) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor acest proiect de lege urmează să fie dezbătut în 

procedură de urgență 
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 8. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătății; proiectul de lege a fost adoptat de Senat, 

în procedură de urgenţă, la data de 25.05.2021 (PL-x 233/2021) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

 În fond:  

   - Comisia pentru sănătate și familie  

 Pentru avize: 

   - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

   - Comisia pentru muncă și protecție socială  

   - Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați  

   - 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: 22 iunie 2021     
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

 
 9. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.208/2015 privind alegerea 

Senatului şi a Camerei Deputaţilor; proiectul de lege se consideră adoptat de 

Senat în forma iniţială, la data de 25.05.2021, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a 

III-a din Constituţia României (PL-x 234/2021) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  
 

 În fond:  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

 Pentru avize: 

   - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

   - Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării  

   - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele  

                         minorităților naționale   
 

      Termen de depunere a amendamentelor: 14 iunie 2021   

  Termen de depunere a raportului: 22 iunie 2021     
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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 10. Propunerea legislativă privind interzicerea înstrăinării activelor statului 

pe perioada pandemiei Covid-19 și o perioadă determinată post-pandemie;  

propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 25.05.2021                     

(Pl-x 235/2021)   

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 

          În fond urmând a elabora un raport comun:                                 

  - Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare  

  - Comisia pentru industrii și servicii 

 Pentru avize: 

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

 

      Termen de depunere a amendamentelor: 14 iunie 2021   

  Termen de depunere a raportului: 22 iunie 2021     
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

 
 11. Propunerea legislativă privind anularea unor obligații accesorii; 

propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 25.05.2021                     

(Pl-x 236/2021)   

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond:  

   - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

 Pentru avize: 

   - Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare   

   - Comisia pentru industrii și servicii  

   - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

   - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

 

      Termen de depunere a amendamentelor: 14 iunie 2021   

  Termen de depunere a raportului: 22 iunie 2021     
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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 12. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 

nr.349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din 

tutun, precum și a Legii nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a 

unor norme de conviețuire socială; propunerea legislativă a fost respinsă de Senat 

la data de 25.05.2021  (Pl-x 237/2021)   

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 sănătate și familie  

 Pentru avize: 

           - Comisia pentru industrii și servicii  

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

  - 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: 22 iunie 2021     
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

 
 13. Propunerea legislativă pentru completarea art.29 din Legea nr.263/2010 

privind sistemul unitar de pensii publice; propunerea legislativă a fost respinsă 

de Senat la data de 25.05.2021  (Pl-x 238/2021)   

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: 22 iunie 2021     
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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 14. Proiectul de Lege pentru modificarea art.27 alin.(4) din Ordonanța 

Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor; proiectul de lege a fost 

adoptat de Senat la data de 25.05.2021 (PL-x 239/2021) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

 În fond:  

  - Comisia pentru transporturi și infrastructură    

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru industrii și servicii  

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

      Termen de depunere a amendamentelor: 14 iunie 2021   

  Termen de depunere a raportului: 22 iunie 2021     
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

 
15. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.211/2011 

privind regimul deșeurilor; proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 

25.05.2021 (PL-x 240/2021) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

 În fond:  

  - Comisia pentru mediu și echilibru ecologic  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru industrii și servicii  

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

      Termen de depunere a amendamentelor: 14 iunie 2021   

  Termen de depunere a raportului: 22 iunie 2021     
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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16. Proiectul de Lege pentru modificarea unor acte normative privind 

raporturile de muncă; proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 

25.05.2021 (PL-x 241/2021) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

 În fond:  

  - 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: 14 iunie 2021   

  Termen de depunere a raportului: 22 iunie 2021     
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 
17. Proiectul de Lege pentru completarea art.53 din Legea nr.272/2004 

privind protecția și promovarea drepturilor copilului și pentru modificarea și 

completarea O.U.G. nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice;  

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

25.05.2021, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României     

(PL-x 242/2021) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

          În fond urmând a elabora un raport comun:                                 

  - Comisia pentru industrii și servicii  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

  - Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională 

  - Comisia pentru transporturi și infrastructură   

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

  - Comisia pentru sănătate și familie  

  - Comisia pentru muncă și protecție socială   

  - Comisia pentru învățământ  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

              naționale   

  - Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați   

 

      Termen de depunere a amendamentelor: 14 iunie 2021   

  Termen de depunere a raportului: 22 iunie 2021     
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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 18. Proiectul de Lege pentru completarea alin.(5) al art.34 din Legea 

nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură 

sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului 

comunist în România; proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în forma 

iniţială, la data de 25.05.2021, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din 

Constituţia României (PL-x 243/2021) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

 În fond:  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

  - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și 

                       servicii specifice  

  - Comisia pentru muncă și protecție socială  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

    naționale   

      Termen de depunere a amendamentelor: 14 iunie 2021   

  Termen de depunere a raportului: 22 iunie 2021     
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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