
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. Legea privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe; legea a fost 

reexaminată și adoptată de Senat la data de 28.06.2021, Senatul, ca primă 

Cameră sesizată, fiind de acord cu prevederile nou introduse și adoptate de 

Camera Deputaților în ședința din 23.06.2021  (PL-x 265/2021)                                   

Cu această lege a fost sesizată în vederea examinării  

În fond: 

- Comisia juridică, de disciplină și imunități 
  

 Termen de depunere a raportului: 29 iunie 2021     

 
 2. Reexaminarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.72/2020 pentru suspendarea aplicării prevederilor art.21 alin.(6) 

din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de 

restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în 

perioada regimului comunist în România și instituirea unor măsuri tranzitorii, ca 

urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.725 din 7 octombrie 2020, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.959 din 19 

octombrie 2020   (PL- x 353/2020/2021)     

            Cu această lege au fost sesizate  în vederea reexaminării prevederilor 

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

Deputaţilor   

În fond: 

- Comisia pentru constituționalitate ;   *)  

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

          Termen de depunere a raportului comun: 7 septembrie 2021  ***) 
 

 *)  Potrivit art.135 din Regulament, în cazurile de neconstituționalitate constatate potrivit 

art.146 lit.a) din Constituția României, și în situația în care Camera Deputaților a fost prima Cameră 

sesizată, 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.   
 

       **)   În cazul acestei iniţiative legislative, comisia sesizată în fond a fost 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.  

 

 

29 iunie 2021 


