
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 aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.32/2021 pentru completarea art.6 din Legea nr.356/2003 privind înființarea, 

organizarea și funcționarea Institutului Cultural Român; iniţiator: Guvernul 

României  (PL-x 205/2021) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  
 

 În fond:  

  - 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: 26 mai 2021   

  Termen de depunere a raportului: 3 iunie 2021     
 

- Cameră decizională: Senatul 

 

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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 2. Propunerea legislativă pentru modificarea art.202 alin.(1) lit.b) din Legea 

Educației Naționale nr.1/2011 (Pl-x 172/2021)   

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 

 În fond: 

  - Comisia pentru învățământ  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

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

  - 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: 31 mai 2021   

  Termen de depunere a raportului: 10 iunie 2021     
 

- Cameră decizională: Senatul 

 

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

nr.30/2021 privind unele măsuri fiscale; iniţiator: Guvernul României; proiectul 

de lege a fost adoptat de Senat, în procedură de urgenţă, la data de 17.05.2021 

(PL-x 208/2021) 

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 muncă și protecție socială   

  - Comisia pentru învățământ   

  - 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: 31 mai 2021   

  Termen de depunere a raportului: 10 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 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.31/2021 privind derogarea de la prevederile art.47 alin.(6) din Legea 

nr.500/2002 privind finanţele publice; iniţiator: Guvernul României; proiectul de 

lege a fost adoptat de Senat, în procedură de urgenţă, la data de 17.05.2021     

(PL-x 209/2021) 

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 pentru muncă și protecție socială   

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare  

  - Comisia pentru industrii și servicii  

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

  - Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

     naționale    

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

         Termen de depunere a amendamentelor: 31 mai 2021   

  Termen de depunere a raportului: 10 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 stabilirea măsurilor de protecție socială pentru 

consumatorul vulnerabil de energie; iniţiator: Guvernul României; proiectul de 

lege a fost adoptat de Senat, în procedură de urgenţă, la data de 17.05.2021     

(PL-x 210/2021) 

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  

                      - Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare 

   Pentru avize: 

   - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

   - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

   - Comisia pentru mediu și echilibru ecologic  

   - 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: 31 mai 2021   

  Termen de depunere a raportului: 10 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 

 

 
 6. Proiectul de Lege privind declararea zilei de 15 mai ca „Ziua picturii 

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

data de 17.05.2021 (PL-x 211/2021) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

          În fond urmând a elabora un raport comun:   

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

   - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

 Pentru avize: 

   - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

   - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele  

                        minorităților naționale    

   - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

         Termen de depunere a amendamentelor: 31 mai 2021   

  Termen de depunere a raportului: 10 iunie 2021     
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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 7. Proiectul de Lege pentru modificarea art.4 alin.(8) din Legea serviciului 

de iluminat public nr.230/2006; proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data 

de 17.05.2021  (PL-x 212/2021) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

 În fond:  

  - Comisia pentru industrii și servicii  

 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: 31 mai 2021   

  Termen de depunere a raportului: 10 iunie 2021     
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

 
8. Proiectul de Lege pentru completarea Legii educației naționale 

nr.1/2011; proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 17.05.2021            

(PL-x 213/2021) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

 În fond: 

  - Comisia pentru învățământ  

 Pentru avize:  

- Comisia pentru muncă şi protecţie socială  

- 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: 31 mai 2021   

  Termen de depunere a raportului: 10 iunie 2021     
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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9. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.55/2020 privind unele 

măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; 

propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 17.05.2021                     

(Pl-x 214/2021)   

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 învățământ  

  - Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională  

  - 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: 31 mai 2021   

  Termen de depunere a raportului: 10 iunie 2021     
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 mai 2021 

 


