
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. Reexaminarea Legii privind abrogarea unor prevederi referitoare la 

pensiile de serviciu şi indemnizaţiile pentru limită de vârstă, precum şi pentru 

reglementarea unor măsuri în domeniul pensiilor ocupaţionale, ca urmare                         

a Deciziei Curţii Constituţionale nr.153 din 6 mai 2020, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.489 din 10 iunie 2020;  legea a 

fost reexaminată și respinsă de Senat la data de 28.06.2021                                       

(Pl- x  292/2019/2021) 

 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 pentru muncă și protecție socială  ; **)   
  

 Termen de depunere a raportului: 16 septembrie 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 

pentru muncă. 

             ***)  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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 2. Reexaminarea Legii privind protecția consumatorilor împotriva 

dobânzilor excesive, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.69 din                    

28 ianuarie 2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 

nr.492  din 12 mai 2021; legea a fost reexaminată și respinsă de Senat la data 

de 28.06.2021 (PL- x 664/2019/2021)   

 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 pentru buget, finanțe și bănci  ; **)   

- Comisia pentru industrii și servicii ; **)   

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

 Termen de depunere a raportului: 16 septembrie 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 pentru buget, Comisia pentru industrii și 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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 3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.43/2021 pentru prelungirea termenului de depunere a declarației anuale privind 

beneficiarul real al persoanei juridice, prevăzut la art.56 alin.(4) din Legea 

nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării 

terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative; 

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

28.06.2021 (PL-x 296/2021) 

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 juridică, de disciplină și imunități  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare  

  - Comisia pentru industrii și servicii    

  - Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională   

  - Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

    naționale   
 

     Termen de depunere a amendamentelor: 14 septembrie 2021   

  Termen de depunere a raportului: 21 septembrie 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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 4. Propunerea legislativă pentru stabilirea unor măsuri de protecție socială 

în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului 

SARS-CoV-2; propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 

28.06.2021 (Pl-x 297/2021)    

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

          În fond urmând a elabora un raport comun:                               
 

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci 

  - Comisia pentru industrii și servicii  

 Pentru avize: 

   - 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: 14 septembrie 2021   

  Termen de depunere a raportului: 21 septembrie 2021   
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

 5. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 

privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; proiectul de 

lege a fost adoptat de Senat la data de 28.06.2021 (PL-x 298/2021) 

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 sănătate și familie  

 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 septembrie 2021   

  Termen de depunere a raportului: 21 septembrie 2021   
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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 6. Proiectul de Lege pentru modificarea art.671 alin.(11) din Legea 

educației fizice și sportului nr.69/2000; proiectul de lege a fost adoptat de Senat 

la data de 28.06.2021 (PL-x 299/2021) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  
 

 În fond:  

  - Comisia pentru tineret şi sport  

 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 septembrie 2021   

  Termen de depunere a raportului: 21 septembrie 2021   
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

 

7. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.168/2020 pentru 

recunoașterea meritelor personalului participant la acțiuni militare, misiuni și 

operații pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român și acordarea unor 

drepturi acestuia, familiei acestuia și urmașilor celui decedat; proiectul de lege a 

fost adoptat de Senat, în procedură de urgență, la data de 28.06.2021                   

(PL-x 300/2021) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

 În fond:  

  - Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

  - Comisia pentru muncă și protecție socială   

  - 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: 14 septembrie 2021   

  Termen de depunere a raportului: 21 septembrie 2021   
 

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

funciar nr.18 din 19 februarie 1991; propunerea legislativă a fost respinsă de 

Senat la data de 28.06.2021  (Pl-x 301/2021)    

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  

         Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

  - Comisia pentru industrii și servicii  

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

  - Comisia pentru mediu și echilibru ecologic  

  - Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor  
 

      Termen de depunere a amendamentelor: 14 septembrie 2021   

  Termen de depunere a raportului: 21 septembrie 2021   
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

 

9. Propunerea legislativă pentru completarea Legii 50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcții; propunerea legislativă a fost 

respinsă de Senat la data de 28.06.2021  (Pl-x 302/2021)    

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  

  - Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor 

         Pentru aviz:  

  - Comisia pentru industrii și servicii  
   

      Termen de depunere a amendamentelor: 14 septembrie 2021   

  Termen de depunere a raportului: 21 septembrie 2021   
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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 10. Propunerea legislativă pentru completarea art.7 lit.h) din Legea poliției 

locale nr.155/2010; propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 

28.06.2021  (Pl-x 303/2021)    

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 pentru apărare, ordine publică și siguranță națională  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

       Pentru aviz:  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

     naționale   
 

      Termen de depunere a amendamentelor: 14 septembrie 2021   

  Termen de depunere a raportului: 21 septembrie 2021   
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

 

11. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea OUG 

nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada 

de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare; propunerea 

legislativă a fost respinsă de Senat la data de 28.06.2021  (Pl-x 304/2021)    

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 septembrie 2021   

  Termen de depunere a raportului: 21 septembrie 2021   
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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 12. Propunerea legislativă privind instituirea zilei de 19 iulie – Ziua 

națională a înotului; propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 

28.06.2021  (Pl-x 305/2021)    

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

        În fond:  

  - Comisia pentru tineret şi sport  

        Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci 

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

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

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

    naționale   

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

      Termen de depunere a amendamentelor: 14 septembrie 2021   

  Termen de depunere a raportului: 21 septembrie 2021   
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

 13. Proiectul de Hotărâre privind modificarea art.199, alin.(3) din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor (PH CD 61/2021)  

Cu acest proiect de hotărâre a fost sesizată  

        În fond:  

  - Comisia pentru regulament 
 

      Termen de depunere a amendamentelor: 14 septembrie 2021   

  Termen de depunere a raportului: 21 septembrie 2021   

 

 

 14. Proiectul de Hotărâre privind completarea art.199 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor (PH CD 62/2021)  

Cu acest proiect de hotărâre a fost sesizată  

        În fond:   

  - Comisia pentru regulament 
 

      Termen de depunere a amendamentelor: 14 septembrie 2021   

  Termen de depunere a raportului: 21 septembrie 2021   

 

 

 

 

 

 

 

30 iunie 2021 


