
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 acceptarea amendamentelor adoptate la 

Kampala, la 10 iunie 2010, la New York, la 14 decembrie 2017 și la Haga, la 6 

decembrie 2019, la articolul 8 al Statutului Curții Penale Internaționale, adoptat la 

Roma, la 17 iulie 1998;  iniţiator: Guvernul României (PL-x 174/2021) 

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 politică externă  
  

          Termen de depunere a amendamentelor: 12 mai 2021   

Termen de depunere a raportului: 20 mai 2021   
   

- Cameră decizională: Senatul 

 

 
 2. Proiectul de Lege pentru ratificarea_Protocolului adoptat la Strasbourg,                      

la 10 octombrie 2018, semnat de România la 26 iunie 2020, de amendare a 

Convenției pentru protejarea persoanelor față de prelucrarea automată a datelor cu 

caracter personal, adoptată la Strasbourg, la 28 ianuarie 1981; iniţiator: Guvernul 

României (PL-x 175/2021) 

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 tehnologia informației și comunicațiilor 

 Pentru avize:  

- Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională   

- Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele 

minorităților naționale  

- Comisia pentru politică externă  
  

          Termen de depunere a amendamentelor: 12 mai 2021   

Termen de depunere a raportului: 20 mai 2021   
   

- Cameră decizională: Senatul 
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 3. Reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, ca urmare 

a Deciziei Curţii Constituţionale nr.70 din 3 februarie 2021, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.269 din 17 martie 2021; legea a 

fost reexaminată și respinsă de Senat la data de 26.04.2021(PL-x  97/2019/2021) 

Cu această lege au fost sesizate în vederea reexaminării prevederilor 

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

Deputaţilor 
 

          În fond urmând a elabora un raport comun: 

- Comisia pentru constituţionalitate; *)   

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

- Comisia pentru mediu și echilibru ecologic; **)   
  

 Termen de depunere a raportului: 25 mai 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, comisiile permanente sesizate în fond au fost 

Comisia juridică și Comisia pentru mediu. 
 

             ***)  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.  

 

 

 4. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru 

modificarea Legii nr.24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor 

verzi din intravilanul localităţilor; legea a fost reexaminată și adoptată de Senat 

la data de 26.04.2021 (PL-x  668/2018/2021) 
 

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

art.138 din Regulamentul Camerei Deputaţilor   
 

 - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului   

 - Comisia juridică, de disciplină și imunități   

 - Comisia pentru mediu și echilibru ecologic  
  

     Termen de depunere a amendamentelor: 17 mai 2021   

  Termen de depunere a raportului: 25 mai 2021     
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5. Proiectul de Lege privind practicile comerciale neloiale dintre 

întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare agricol și alimentar;  proiectul de 

lege a fost adoptat de Senat la data de 26.04.2021 (PL-x 178/2021) 

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 pentru industrii și servicii  

  - Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare 

 Pentru avize: 

   - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

   - 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: 17 mai 2021   

  Termen de depunere a raportului: 25 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 

 

 
 6. Proiectul de Lege privind aprobarea obiectivului de investiții privind 

dezvoltarea infrastructurii rutiere „Autostrada A7 – Siret – Suceava – Dolhasca – 

Pașcani – Bacău – Focșani – Buzău – Ploiești – București”; proiectul de lege se 

consideră adoptat de Senat în forma iniţială, la data de 26.04.2021, în condiţiile 

art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României (PL-x 179/2021) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond:  

   - Comisia pentru transporturi și infrastructură   

 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: 17 mai 2021   

  Termen de depunere a raportului: 25 mai 2021     
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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 7. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii recunoștinței pentru victoria 

Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească 

anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească 

anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 nr.341/2004; proiectul de 

lege a fost adoptat, în procedură de urgenţă, de Senat la data de 26.04.2021       

(PL-x 180/2021) 

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 administrație publică și amenajarea teritoriului  

   - Comisia pentru muncă și protecție socială   

   - Comisia parlamentară a revoluţionarilor din Decembrie 1989 

   - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele 

                         minorităților naționale  

   - Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați  
 

     Termen de depunere a amendamentelor: 10 mai 2021   

  Termen de depunere a raportului: 11 mai 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.45/2009 

privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice 

Gheorghe Ionescu-Șișești și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile 

agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, precum și privind acordarea unor 

facilități fiscale;  proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 26.04.2021 

(PL-x 181/2021) 

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 pentru ştiinţă şi tehnologie  

  - Comisia pentru învăţământ  

 Pentru avize: 

           - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

  - Comisia pentru muncă și protecție socială  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

     Termen de depunere a amendamentelor: 17 mai 2021   

  Termen de depunere a raportului: 27 mai 2021     
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 
9. Proiectul de Lege privind transmiterea unui teren aflat în administrarea 

Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și în concesiunea 

Companiei Naționale de Căi Ferate C.F.R. - S.A., din domeniul public al statului 

în domeniul public al Municipiului Câmpina; proiectul de lege se consideră 

adoptat de Senat în forma iniţială, la data de 26.04.2021, în condiţiile art.75 

alin.(2) teza a III-a din Constituţia României (PL-x 182/2021) 

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 transporturi și infrastructură   

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

     Termen de depunere a amendamentelor: 18 mai 2021   

  Termen de depunere a raportului: 31 mai 2021     
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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10. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de 

urgență nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor 

permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar 

nr.18/1991;  propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 26.04.2021 

(Pl-x 183/2021) 

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 administrație publică și amenajarea teritoriului  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

     Termen de depunere a amendamentelor: 18 mai 2021   

  Termen de depunere a raportului: 31 mai 2021     
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 
11. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 

nr.46/2008 - Codul Silvic; propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data 

de 26.04.2021 (Pl-x 184/2021) 

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 juridică, de disciplină și imunități  

  - Comisia pentru mediu și echilibru ecologic  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru industrii și servicii  

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  
 

     Termen de depunere a amendamentelor: 18 mai 2021   

  Termen de depunere a raportului: 31 mai 2021     
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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12. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 

privind Codul de procedură penală; proiectul de lege a fost adoptat, în procedură 

de urgenţă, de Senat la data de 04.05.2021 (PL-x 185/2021) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 

 În fond:  

   - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

 Pentru aviz: 

    - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele 

                         minorităților naționale  
    

     Termen de depunere a amendamentelor: 6 mai 2021   

  Termen de depunere a raportului: 10 mai 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 

 

 
 13. Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.63/2019 pentru completarea art.61 alin.(2) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ; legea a fost reexaminată și 

adoptată de Senat la data de 26.04.2021, Senatul, ca primă Cameră sesizată, fiind de 

acord cu prevederile cu introduse și adoptate de Camera Deputaților în ședința din 

31.03.2021  (PL-x 470/2019/2021) 
 

        Cu această lege au fost sesizate în vederea examinării 

          În fond urmând a elabora un raport comun: 
 

-  Comisia pentru buget, finanțe și bănci   

-  Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului   

-  Comisia pentru muncă și protecție socială 

-  Comisia juridică, de disciplină și imunități 
  

 Termen de depunere a raportului: 13 mai 2021    
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5 mai 2021 

 


