
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 privind organizarea și funcționarea Comisiei 

Naționale a României pentru UNESCO (Pl-x 284/2021)  

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 cultură, arte, mijloace de informare în masă  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci   

  - Comisia pentru muncă și protecție socială    

  - Comisia pentru învățământ   

  - Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor    

  - Comisia permanentă comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului  

                       pentru relaţia cu UNESCO 

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

    naționale   

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
  

     Termen de depunere a amendamentelor: 6 septembrie 2021   

  Termen de depunere a raportului: 13 septembrie 2021     
 

- Cameră decizională: Senatul 

 

 2. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea 

şi completarea unor acte normative  (Pl-x 285/2021)  

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 

În fond urmând a elabora un raport comun:      

  - Comisia pentru industrii și servicii  

  - Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională  

       Pentru avize:  

  - Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

  - Comisia pentru muncă și protecție socială   

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

     Termen de depunere a amendamentelor: 6 septembrie 2021   

  Termen de depunere a raportului: 13 septembrie 2021     
 

- Cameră decizională: Senatul 
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 3. Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii 

nr.1/2011 privind educația națională (Pl-x 228/2021)  

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 

În fond urmând a elabora un raport comun:                               

  - Comisia pentru învățământ  

  - Comisia pentru muncă și protecție socială  

        Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci   

  - 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: 6 septembrie 2021   

  Termen de depunere a raportului: 13 septembrie 2021     
 

- Cameră decizională: Senatul 

 

 

 4. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.1/2011 a educației 

naționale  (Pl-x 229/2021) 

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 

În fond urmând a elabora un raport comun:                               

  - Comisia pentru învățământ  

  - Comisia pentru ştiinţă şi tehnologie  

       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 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: 6 septembrie 2021   

  Termen de depunere a raportului: 13 septembrie 2021     
 

- Cameră decizională: Senatul 
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 5. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor copilului; legea a fost reexaminată și adoptată, în procedură de 

urgență, de Senat la data de 22.06.2021   (PL-x 457/2019/2021) 

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

art.138 din Regulamentul Camerei Deputaţilor următoarele comisii: 

În fond urmând a elabora un raport comun:                          

 - Comisia pentru muncă și protecție socială   

 - Comisia juridică, de disciplină și imunități     
  

     Termen de depunere a amendamentelor: 30 iunie 2021   

 Termen de depunere a raportului: 2 septembrie 2021     

 

 

 

 

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

modificarea şi completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea 

traficului şi consumului ilicit de droguri şi pentru modificarea Legii nr.194/2011 

privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte 

psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare; legea a fost 

reexaminată și adoptată de Senat la data de 22.06.2021                                                         

(PL-x  549/2019/2021)   

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

art.138 din Regulamentul Camerei Deputaţilor următoarele comisii: 

În fond urmând a elabora un raport comun:                          

 - Comisia pentru sănătate și familie  

 - Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională  

 - Comisia juridică, de disciplină și imunități      
  

     Termen de depunere a amendamentelor: 30 iunie 2021   

 Termen de depunere a raportului: 2 septembrie 2021     
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 7. Proiectul de Lege pentru modificarea art.29 alin.(11) și (12) din Legea 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice; proiectul de lege a fost 

adoptat, în procedură de urgenţă, de Senat la data de 22.06.2021 României        

(PL-x 286/2021) 

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 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: 7 septembrie 2021   

  Termen de depunere a raportului: 16 septembrie 2021     
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

 

 

 8. Proiectul de Lege privind desființarea Institutului Revoluției Române 

din Decembrie 1989; proiectul de lege a fost adoptat, în procedură de urgenţă, 

de Senat la data de 22.06.2021 (PL-x 287/2021) 

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 parlamentară a revoluţionarilor din Decembrie 1989 

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

  - Comisia pentru muncă și protecție socială  

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

     Termen de depunere a amendamentelor: 7 septembrie 2021   

  Termen de depunere a raportului: 16 septembrie 2021     
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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9. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.114 din 

Ordonanța de Urgență nr.195 din 2002 privind circulația pe drumurile publice, 

republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.670 din 03.08.2006, cu 

modificările și completările ulterioare;  propunerea legislativă a fost respinsă de 

Senat la data de 22.06.2021   (Pl-x 288/2021)  

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 

În fond urmând a elabora un raport comun:                               
 

  - Comisia pentru industrii și servicii  

  - Comisia pentru transporturi și infrastructură   

  - Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități     

      Pentru aviz:  

  - Comisia pentru sănătate și familie  
   

     Termen de depunere a amendamentelor: 7 septembrie 2021   

  Termen de depunere a raportului: 16 septembrie 2021     
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

 

 10. Propunerea legislativă pentru completarea art.4 din Legea nr.55/2020 

privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei                           

de COVID-19; propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 

22.06.2021   (Pl-x 289/2021)  

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: 7 septembrie 2021   

  Termen de depunere a raportului: 16 septembrie 2021     
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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 11. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind 

sistemul unitar de pensii publice; propunerea legislativă a fost respinsă de Senat 

la data de 22.06.2021   (Pl-x 290/2021)  

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: 7 septembrie 2021   

  Termen de depunere a raportului: 16 septembrie 2021     
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

 

 

 12. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calității educației; propunerea 

legislativă a fost respinsă de Senat la data de 22.06.2021   (Pl-x 291/2021)  

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

În fond urmând a elabora un raport comun:                               

  - Comisia pentru învățământ   

  - Comisia pentru tineret și sport  

       Pentru avize:  

- Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  

  naţionale 

- Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați  

- Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

     Termen de depunere a amendamentelor: 7 septembrie 2021   

  Termen de depunere a raportului: 16 septembrie 2021     
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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 13. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.17/2014 

privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în 

extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților 

ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu 

destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului;  proiectul de lege 

se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, la data de 22.06.2021, în 

condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României (PL-x 292/2021) 

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 juridică, de disciplină și imunități  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

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

  - Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională   

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

     naționale   
 

     Termen de depunere a amendamentelor: 7 septembrie 2021   

  Termen de depunere a raportului: 16 septembrie 2021     
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

 

 

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

privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; proiectul de 

lege se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, la data  de 22.06.2021, în 

condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României  (PL-x 293/2021) 

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 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: 7 septembrie 2021   

  Termen de depunere a raportului: 16 septembrie 2021     
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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 15. Proiectul de Lege pentru completarea art.109 din Legea nr.263/2010 

privind sistemul unitar de pensii publice;  proiectul de lege a fost adoptat de Senat 

la data de 22.06.2021 (PL-x 294/2021) 

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: 7 septembrie 2021   

  Termen de depunere a raportului: 16 septembrie 2021     
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

 

 16. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea ”Legii nr.263 

din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice”; propunerea 

legislativă a fost respinsă de Senat la data de 22.06.2021 (Pl-x 295/2021)  

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: 7 septembrie 2021   

  Termen de depunere a raportului: 16 septembrie 2021     
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

 

 

 

 

 

28 iunie 2021 


