
 

 

 

 

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 şi completarea Legii Educaţiei 

Naţionale nr.1 din 2011, cu modificările și completările ulterioare                                      

(Pl-x 144/2021)  

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

În fond:  

  - Comisia pentru învățământ  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru sănătate și familie  

  - 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: 20 mai 2021   

  Termen de depunere a raportului: 2 iunie 2021     

- Cameră decizională: Senatul 

 2. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației 

naționale nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare                                                

(Pl-x 149/2021)   

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

În fond:  

  - Comisia pentru învățământ  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

  - Comisia pentru industrii și servicii  

  - 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: 20 mai 2021  

  Termen de depunere a raportului: 2 iunie 2021     

- Cameră decizională: Senatul 



2 

 
 3. Reexaminarea Legii pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.44/2020 privind prelungirea mandatelor autorităţilor administraţiei 

publice locale cuprinse în perioada 2016-2020, unele măsuri pentru organizarea 

alegerilor locale din anul 2020, precum şi modificarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, ca urmare a Deciziei Curţii 

Constituţionale nr.240 din 3 iunie 2020, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr.504 din 12 iunie 2020; legea pentru aprobarea 

ordonanţei a fost reexaminată de Senat, iar la data de 04.05.2021, Senatul a 

adoptat legea pentru respingerea ordonanţei  (PL- x 243/2020/2021) 
 

Cu această propunere legislativă au fost sesizate în vederea reexaminării 

prevederilor declarate neconstituționale, potrivit art.135 alin.(1) din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor următoarele comisii: 

          În fond urmând a elabora un raport comun:                                 
         

- Comisia pentru constituţionalitate ; *)   

- Comisia juridică, de disciplină și imunități ; **)   
  

 Termen de depunere a raportului: 27.05.2021 ***)   
  

 *)  Potrivit art.135 din Regulament, Biroul permanent, în prima sa şedinţă care are loc după 

publicarea deciziei Curţii Constituţionale în Monitorul Oficial al României, Partea I, va sesiza Comisia pentru 

constituționalitate şi comisia permanentă sesizată în fond cu proiectul de lege sau propunerea legislativă în 

vederea reexaminării prevederilor declarate neconstituţionale. Aceeaşi procedură se aplică şi pentru cazul în 

care prevederile respective sunt trimise de Senat, în calitate de primă Cameră sesizată.  
 

 **)   În cazul acestei iniţiative legislative, comisia permanentă sesizată în fond a fost Comisia juridică. 
 

             ***)  Conform art.135 alin.(2), termenul fixat de Biroul permanent pentru întocmirea raportului 

comun nu va putea fi mai mare  de 15 zile și este calculat pe zile lucrătoare, potrivit art.258 alin.(1) din 

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

nr.19/2021 privind unele măsuri fiscale, precum și pentru modificarea și 

completarea unor acte normative în domeniul fiscal; proiectul de lege se 

consideră adoptat de Senat în forma iniţială, la data  de 04.05.2021, în condiţiile 

art.115 alin.(5) teza a III-a din Constituţia României   (PL-x 186/2021) 

Cu acest proiect de lege 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 pentru muncă și protecție socială   

  - Comisia pentru învățământ  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

     naționale   

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

     Termen de depunere a amendamentelor: 20 mai 2021   

  Termen de depunere a raportului: 31 mai 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 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.20/2021 privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de asigurări sociale 

de sănătate în contextul evoluţiei situaţiei epidemiologice determinate de 

răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru abrogarea unor 

prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.70/2020 privind 

reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul 

situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-

2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, precum 

şi a altor acte normative, pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea Legii farmaciei 

nr.266/2008; proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, la 

data de 04.05.2021, în condiţiile art.115 alin.(5) teza a III-a din Constituţia 

României   (PL-x 187/2021) 

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 buget, finanțe și bănci  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

  - Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională  

  - 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: 20 mai 2021   

  Termen de depunere a raportului: 31 mai 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 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.23/2021 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 

2019/1.150 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind 

promovarea echității și a transparenței pentru întreprinderile utilizatoare de 

servicii de intermediere online, precum și pentru modificarea și completarea Legii 

concurenței nr.21/1996;  proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în 

forma iniţială, la data de 04.05.2021, în condiţiile art.115 alin.(5) teza a III-a din 

Constituţia României (PL-x 188/2021) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

          În fond urmând a elabora un raport comun:                                 
 

  - Comisia pentru industrii și servicii  

           - Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

     naționale    
 

     Termen de depunere a amendamentelor: 20 mai 2021   

  Termen de depunere a raportului: 31 mai 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 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.21/2021 pentru aprobarea acordării unui ajutor de stat de restructurare 

Societății „Complexul Energetic Olteniaˮ - S.A.;  proiectul de lege se consideră 

adoptat de Senat în forma iniţială, la data de 04.05.2021, în condiţiile art.115 

alin.(5) teza a III-a din Constituţia României (PL-x 189/2021) 

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: 20 mai 2021   

  Termen de depunere a raportului: 31 mai 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 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.24/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național 

de relansare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe 

rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență,  

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

04.05.2021, în condiţiile art.115 alin.(5) teza a III-a din Constituţia României 

(PL-x 190/2021) 

Cu acest proiect de lege 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 pentru muncă și protecție socială   

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

     Termen de depunere a amendamentelor: 20 mai 2021   

  Termen de depunere a raportului: 31 mai 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 

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

nr.25/2021 privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul 

achizițiilor publice;  proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în procedură de 

urgenţă,la data de 04.05.2021 (PL-x 191/2021) 

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  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

  - Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor  

  - Comisia pentru transporturi și infrastructură   
 

     Termen de depunere a amendamentelor: 20 mai 2021   

  Termen de depunere a raportului: 31 mai 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 
 

 

 10. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei 

pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta 

muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta 

muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 

nr.341/2004;  proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 04.05.2021       

(PL-x 192/2021) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  
 

 În fond:  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

 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 parlamentară a revoluţionarilor din Decembrie 1989 
 

     Termen de depunere a amendamentelor: 20 mai 2021   

  Termen de depunere a raportului: 31 mai 2021     
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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 11. Propunerea legislativă privind gestionarea gunoiului de grajd; 

propunerea legislativă a fost respinsă, în procedură de urgenţă, de Senat                     

la data de 04.05.2021 (Pl-x 193/2021)   

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 

          În fond urmând a elabora un raport comun: 
 

  - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și  

                        servicii specifice    

  - Comisia pentru mediu și echilibru ecologic  

 Pentru avize: 

   - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

   - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului   

   - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

     Termen de depunere a amendamentelor: 20 mai 2021   

  Termen de depunere a raportului: 31 mai 2021     
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

 
 12. Proiectul de Lege privind declararea municipiului Calafat „Oraș al 

Independențeiˮ; proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 04.05.2021 

(PL-x 194/2021) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

          În fond urmând a elabora un raport comun:                                  
 

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

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

 Pentru avize: 

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

      naționale   

           - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

     Termen de depunere a amendamentelor: 20 mai 2021   

  Termen de depunere a raportului: 31 mai 2021     
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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13. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.81/2018 

privind reglementarea activității de telemuncă; proiectul de lege a fost adoptat de 

Senat la data de 04.05.2021 (PL-x 195/2021) 

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 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: 20 mai 2021   

  Termen de depunere a raportului: 31 mai 2021     
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

 
 14. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.75/1994 

privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea 

sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice; proiectul 

de lege a fost adoptat de Senat la data de 04.05.2021 (PL-x 196/2021) 

Cu acest proiect de lege 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 aviz: 

  - Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională  
 

     Termen de depunere a amendamentelor: 20 mai 2021   

  Termen de depunere a raportului: 31 mai 2021     
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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15. Proiectul de Lege pentru completarea art.3 din Legea nr.227/2015 

privind Codul fiscal și modificarea art.13 din Legea nr.207/2015 privind Codul 

de procedură fiscală; proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 

04.05.2021 (PL-x 197/2021) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  
 

 În fond:  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

     naționale   

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

     Termen de depunere a amendamentelor: 20 mai 2021   

  Termen de depunere a raportului: 31 mai 2021     
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

 
16. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 

nr.286/2009 privind Codul Penal;  propunerea legislativă a fost respinsă de Senat 

la data de 04.05.2021 (Pl-x 198/2021) 

Cu această propunere legislativă 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: 20 mai 2021   

  Termen de depunere a raportului: 31 mai 2021     
 

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

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

motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și 

celor deportate în străinătate, ori constituite în prizonieri; propunerea legislativă 

a fost respinsă de Senat la data de 04.05.2021 (Pl-x 199/2021) 

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 administrație publică și amenajarea teritoriului  

   - 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: 20 mai 2021   

  Termen de depunere a raportului: 31 mai 2021     
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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