
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 nr.41/1994 privind 

organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății 

Române de Televiziune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 

nr.636 din 27 decembrie 1999, cu modificările și completările ulterioare                                         

(Pl-x 262/2021)   

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

          În fond urmând a elabora un raport comun:                               

  - Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă   

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

       Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului   

  - Comisia pentru muncă și protecție socială  

- Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  

   naţionale  
  

     Termen de depunere a amendamentelor: 17 iunie 2021   

  Termen de depunere a raportului: 24 iunie 2021     
 

- Cameră decizională: Senatul 

 

 

 2. Propunerea legislativă pentru modificarea art.204 din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ (Pl-x 206/2021)   

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

          În fond urmând a elabora un raport comun:                               

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

  - 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: 23 iunie 2021   

  Termen de depunere a raportului: 29 iunie 2021     
 

- Cameră decizională: Senatul 
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 3. Propunerea legislativă privind crearea registrului lucrătorilor Securității 

și legăturilor de rudenie ale persoanelor care ocupă demnități sau funcții publice 

cu aceștia prin completarea Ordonanței de urgență nr.24/2008 privind accesul la 

propriul dosar și deconspirarea Securității (Pl-x 207/2021)   

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 cultură, arte, mijloace de informare în masă  

  - Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

     naționale   
 

     Termen de depunere a amendamentelor: 23 iunie 2021   

  Termen de depunere a raportului: 29 iunie 2021     
 

- Cameră decizională: Senatul 

 
 

4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.36/2021 privind utilizarea semnăturii electronice avansate sau semnăturii 

electronice calificate, însoțite de marca temporală electronică sau marcă 

temporală electronică calificată și sigiliul electronic calificat al angajatorului în 

domeniul relațiilor de muncă și pentru modificarea si completarea unor acte 

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

data de 07.06.2021, în condiţiile art.115 alin.(5) teza a III-a din Constituţia 

României 2021 (PL-x 263/2021) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

În fond urmând a elabora un raport comun:                               

  - Comisia pentru muncă și protecție socială   

  - Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

  - Comisia pentru sănătate și familie  

  - Comisia pentru știință și tehnologie  

  - 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: 23 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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 5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.37/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii;  

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

07.06.2021, în condiţiile art.115 alin.(5) teza a III-a din Constituţia României 

(PL-x 264/2021) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

În fond urmând a elabora un raport comun:                               

  - Comisia pentru muncă și protecție socială  

  - Comisia pentru industrii și servicii  

 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: 23 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 

 

 

 

 6. Proiectul de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe;  

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

la data de 09.06.2021 (PL-x 265/2021) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

În fond:                               

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

     Termen de depunere a amendamentelor: 17 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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 7. Proiectul de Lege pentru modificarea art.1 alin.(1) din Legea 

nr.137/2011 privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului și 

din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-

Șișești” - Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de 

Zahăr Brașov în domeniul public al municipiului Brașov și în administrarea 

Consiliului Local al Municipiului Brașov, județul Brașov;  proiectul de lege a fost 

adoptat, în procedură de urgenţă, de Senat la data de 09.06.2021                           

(PL-x 266/2021) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

În fond urmând a elabora un raport comun:                               

  - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și  

                       servicii specifice   

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

 Pentru avize: 

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

  - Comisia pentru industrii și servicii  
   

     Termen de depunere a amendamentelor: 22 iunie 2021   

  Termen de depunere a raportului: 29 iunie 2021     
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

8. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.416/2001 

privind venitul minim garantat și a Legii nr.196/2016 privind venitul minim de 

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

data de 09.06.2021, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia 

României (PL-x 267/2021) 

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 administrație publică și amenajarea teritoriului  

  - Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor  

  - 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: 22 iunie 2021   

  Termen de depunere a raportului: 29 iunie 2021     
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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 9. Legea pentru completarea unor acte normative cu dispoziţii privind 

instituirea interdicţiei de a beneficia de pensie de serviciu pentru persoanele 

condamnate definitiv pentru infracţiuni de corupţie (PL-x 661/2019/2021)*) 

Cu această lege au fost sesizate în vederea examinării dispozițiilor art.IX, 

nou introdus de Senat, vor fi sesizate  

În fond urmând a elabora un raport comun:                               

 - Comisia pentru muncă și protecție socială  

             - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
  

 Termen de depunere a raportului comun: 23 iunie 2021    
 
 - *) Legea a fost adoptată de Camera Deputaților la data de 30.06.2020, fiind 

transmisă Senatului, potrivit art.75 alin.(4) și (5) din Constituția României, precum și ale 

art.91 alin.(8) din Regulament. Asupra acestei legi, Camera Deputaţilor s-a pronunțat în 

calitate de Cameră decizională, iar pentru dispozițiile prevăzute la art.V şi art.VII, Camera 

Deputaţilor s-a pronunţat în calitate de primă Cameră sesizată, acestea fiind de competenţa 

decizională a Senatului. 
 

 - Legea a fost adoptată de Senat la data de 02.06.2021 și a fost retrimisă Camerei 

Deputaților pentru a decide definitiv, în procedură de urgență, asupra dispozițiilor art.IX, nou 

introdus de Senat. Pentru prevederile art.V și art.VII din lege, Senatul s-a pronunțat în calitate 

de Cameră decizională.    
  

 - Camera Deputaților urmează să decidă definitiv, în procedură de urgență,  asupra 

dispozițiilor art.IX, nou introdus de Senat. 

 

10. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei 

naţionale 1/2011 (Pl-x 215/2021)   

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

       În fond:  

- Comisia pentru învăţământ 

       Pentru avize:  

- Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  

- Comisia pentru muncă şi protecţie socială  

- Comisia pentru tineret si sport  

- Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 

naţionale  

- Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi 

- Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi   
   

          Termen de depunere a amendamentelor: 23 iunie 2021   

          Termen de depunere a raportului: 29 iunie 2021     
 

- Cameră decizională: Senatul 

  

 
 

14 iunie 2021 


