
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 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.63/2001 

privind înființarea Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.; iniţiator: 

Guvernul României (PL-x 244/2021) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  
 

 În fond:  

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

  - Comisia pentru muncă și protecție socială   

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
  

     Termen de depunere a amendamentelor: 14 iunie 2021   

  Termen de depunere a raportului: 17 iunie 2021     
 

- Cameră decizională: Senatul 

 

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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 2. Reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii-cadru 

nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, ca 

urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.849 din 25 noiembrie 2020, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.51 din 18 ianuarie 

2021, legea a fost reexaminată și respinsă  de Senat la data de 02.06.2021        

(PL- x  428/2018/2021)  

  

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: 23 iunie 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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 3. Proiectul de Lege pentru completarea tabelului-anexă nr.I la Legea 

nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului și consumului ilicit de 

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

data de 02.06.2021   (PL-x 245/2021) 

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 apărare, ordine publică și siguranță națională  

 Pentru avize: 

   - 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: 16 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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 4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.35/2021 pentru modificarea Legii nr.200/2006 privind constituirea şi utilizarea 

Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale; proiectul de lege a fost 

adoptat, în procedură de urgenţă, de Senat la data de 02.06.2021                            

(PL-x 246/2021) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

 În fond:  

  - Comisia pentru muncă și protecție socială   

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare  

  - 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: 15 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 

 
 5. Proiectul de Lege privind transmiterea unei părți dintr-un teren situat în 

orașul Teiuș, din proprietatea publică a orașului Teiuș și din administrarea 

Consiliului Local al Orașului Teiuș, județul Alba în proprietatea privată a orașului 

Teiuș privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din 

administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei 

Naționale de Căi Ferate ”C.F.R.” - S.A., în domeniul public al orașului Teiuș și 

în administrarea Consiliului Local al Orașului Teiuș, județul Alba; proiectul de 

lege a fost adoptat de Senat la data de 02.06.2021 (PL-x 247/2021) 

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   

 Pentru aviz: 

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

     Termen de depunere a amendamentelor: 15 iunie 2021   

  Termen de depunere a raportului: 22 iunie 2021     
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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 6. Proiectul de Lege pentru declararea zilei de 15 noiembrie ca Ziua 

Revoltei Anticomuniste de la Brașov din 1987; proiectul de lege a fost adoptat, 

în procedură de urgenţă, de Senat la data de 02.06.2021  (PL-x 248/2021) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

 În fond:  

   - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

 Pentru avize: 

   - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

   - Comisia parlamentară a revoluţionarilor din Decembrie 1989 

   - 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 

 

 

 
 7. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.334/2006 privind 

finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, propunerea 

legislativă a fost respinsă de Senat la data de 02.06.2021 (Pl-x 249/2021)    

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

       În fond:  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

       Pentru aviz: 

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  
 

     Termen de depunere a amendamentelor: 15 iunie 2021   

  Termen de depunere a raportului: 22 iunie 2021     
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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8. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea unor acte 

normative privind acordarea voucherelor de vacanță, propunerea legislativă a fost 

respinsă, în procedură de urgenţă,  de Senat la data de 02.06.2021                           

(Pl-x 250/2021)    

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

          În fond urmând a elabora un raport comun:                               

   - Comisia pentru industrii și servicii  

   - 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: 15 iunie 2021   

  Termen de depunere a raportului: 22 iunie 2021     
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

 
 9. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice; propunerea legislativă a 

fost respinsă de Senat la data de 02.06.2021 (Pl-x 251/2021)    

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: 15 iunie 2021   

  Termen de depunere a raportului: 22 iunie 2021     
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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 10. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.229 din 

Legea nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr.287/2009 privind                        

Codul civil; propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 02.06.2021 

(Pl-x 252/2021)    

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond:  

   - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

 Pentru avize: 

   - 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  
 

     Termen de depunere a amendamentelor: 15 iunie 2021   

  Termen de depunere a raportului: 22 iunie 2021     
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

 
 11. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.334/2006 privind 

finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, propunerea 

legislativă a fost respinsă de Senat la data de 02.06.2021 (Pl-x 253/2021)    

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

        În fond:  

   - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

        Pentru aviz: 

   - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  
    

      Termen de depunere a amendamentelor: 15 iunie 2021   

  Termen de depunere a raportului: 22 iunie 2021     
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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 12. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.203/2018 

privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale;  proiectul 

de lege a fost adoptat de Senat la data de 02.06.2021 (PL-x 254/2021) 

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 administrație publică și amenajarea teritoriului  

  - 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: 15 iunie 2021   

  Termen de depunere a raportului: 22 iunie 2021     
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 
 13. 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; 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.   (PL-x 661/2019/2021)*) 
 

Cu această lege a fost sesizată în vederea examinării dispozițiilor art.IX, 

nou introdus de Senat        

           În fond:  

- Comisia pentru muncă și protecție socială 
  

 Termen de depunere a raportului: 23 iunie 2021    
 

  Camera Deputaților urmează să decidă definitiv, în procedură de 

urgență,  asupra dispozițiilor art.IX, nou introdus de Senat.           

 
  *) 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 . 
 

 

 

 

7 iunie 2021 


