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 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.64/2020 privind modificarea şi completarea art.8 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin
decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID19, pe perioada stării de urgenţă, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale
nr.646 din 24 septembrie 2020, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.1197 din 9 decembrie 2020; legea a fost reexaminată și adoptată,
în procedură de urgență, de Senat la data de 06.04.2021 (PL- x 347/2020/2021)
Cu această lege au fost sesizate în vederea reexaminării prevederilor
declarate neconstituționale, potrivit art.135 alin.(1) din Regulamentul Camerei
Deputaţilor următoarele comisii:
În fond urmând a elabora un raport comun:
- Comisia pentru constituţionalitate ; *)
- Comisia pentru muncă și protecție socială ; **)
Termen de depunere a raportului: 29 aprilie2021 ***)
*) 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 pentru modificarea Legii 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,
precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic,
ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.685 din 30 septembrie 2020,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1189 din
7 decembrie 2020; legea a fost reexaminată și adoptată, în procedură de
urgență, de Senat la data de 06.04.2021 (PL- x 188/2020/2021)
Cu această lege au fost sesizate în vederea reexaminării prevederilor
declarate neconstituționale, potrivit art.135 alin.(1) din Regulamentul Camerei
Deputaţilor următoarele comisii:
În fond urmând a elabora un raport comun:
- Comisia pentru constituţionalitate ; *)
- Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și
servicii specifice ; **)
- Comisia pentru mediu și echilibru ecologic ; **)
- Comisia juridică, de disciplină și imunități ; **)
Termen de depunere a raportului: 29 aprilie2021 ***)
*) 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
agricultură, Comisia pentru mediu 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. Reexaminarea Legii pentru completarea Legii nr.72/2016 privind
sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor, ca urmare a
Deciziei Curţii Constituţionale nr.60 din 26 ianuarie 2021, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.186 din 24 februarie 2021; legea
a fost reexaminată și adoptată, în procedură de urgență, de Senat la data de
06.04.2021 (Pl- x 262/2017/2021)
Cu această lege au fost sesizate în vederea reexaminării prevederilor
declarate neconstituționale, potrivit art.135 alin.(1) din Regulamentul Camerei
Deputaţilor următoarele comisii:
În fond urmând a elabora un raport comun:
- Comisia pentru constituţionalitate ; *)
- Comisia pentru muncă și protecție socială ; **)
Termen de depunere a raportului: 29 aprilie2021 ***)
*) 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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4. Reexaminarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a
Guvernului nr.78/2019 privind modificarea unor acte normative și stabilirea unor
măsuri în domeniul agriculturii, precum și pentru aprobarea unor măsuri
fiscal-bugetare, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.904 din
16 decembrie 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr.73 din 22 ianuarie 2021; legea a fost reexaminată și adoptată, în procedură
de urgență, de Senat la data de 06.04.2021 (PL- x 18/2020/2021)
Cu această lege au fost sesizate în vederea reexaminării prevederilor
declarate neconstituționale, potrivit art.135 alin.(1) din Regulamentul Camerei
Deputaţilor următoarele comisii:
În fond urmând a elabora un raport comun:
- Comisia pentru constituţionalitate ; *)
- Comisia pentru buget, finanțe și bănci ; **)
- Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și
servicii specifice ; **)
Termen de depunere a raportului: 29 aprilie2021 ***)
*) 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 și Comisia pentru agricultură.
***) 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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5. Reexaminarea Legii privind unele măsuri de regim fiscal derogatoriu
aplicabil anumitor terenuri, construcții edificate pe acestea și anumitor activități
economice autorizate, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.77 din
10 februarie 2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr.232 din 8 martie 2021; legea a fost reexaminată și respinsă, în procedură
de urgență, de Senat la data de 06.04.2021 (PL- x 641/2019/2021)
Cu această lege au fost sesizate în vederea reexaminării prevederilor
declarate neconstituționale, potrivit art.135 alin.(1) din Regulamentul Camerei
Deputaţilor următoarele comisii:
În fond urmând a elabora un raport comun:
- Comisia pentru constituţionalitate ; *)
- Comisia pentru buget, finanțe și bănci ; **)
- Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului ; **)
- Comisia juridică, de disciplină și imunități ; **)
Termen de depunere a raportului: 29 aprilie2021 ***)
*) 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 pantru buget, Comisia pentru admistrație 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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6. Reexaminarea Legii pentru modificarea Legii nr.31/2007 privind
reorganizarea și funcționarea Academiei Oamenilor de Știință din România,
ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.771 din 22 octombrie 2020,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1135 din
25 noiembrie 2020; legea a fost reexaminată și respinsă, în procedură de
urgență, de Senat la data de 06.04.2021 (PL- x 46/2020/2021)
Cu această lege au fost sesizate în vederea reexaminării prevederilor
declarate neconstituționale, potrivit art.135 alin.(1) din Regulamentul Camerei
Deputaţilor următoarele comisii:
În fond urmând a elabora un raport comun:
- Comisia pentru constituţionalitate ; *)
- Comisia pentru învățământ ; **)
Termen de depunere a raportului: 29 aprilie2021 ***)
*) 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 învățământ.
***) 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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7. Reexaminarea Legii pentru modificarea și completarea Legii
nr.160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar, ca
urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.846 din 18 noiembrie 2020,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.55 din 19 ianuarie
2021; legea a fost reexaminată și respinsă de Senat la data de 06.04.2021;
(PL- x 446/2020/2021)
Cu această lege au fost sesizate în vederea reexaminării prevederilor
declarate neconstituționale, potrivit art.135 alin.(1) din Regulamentul Camerei
Deputaţilor următoarele comisii:
În fond urmând a elabora un raport comun:
- Comisia pentru constituţionalitate ; *)
- Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și
servicii specifice ; **)
- Comisia pentru sănătate și familie **)
Termen de depunere a raportului: 29 aprilie2021 ***)
*) 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 agricultură și Comisia pentru sănătate.
***) 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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8. Reexaminarea Legii pentru completarea Legii educației fizice și
sportului nr.69/2000, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.903 din
16 decembrie 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr.94 din 28 ianuarie 2021; legea a fost reexaminată și respinsă de Senat la
data de 06.04.2021; (PL- x 432/2020/2021)
Cu această lege au fost sesizate în vederea reexaminării prevederilor
declarate neconstituționale, potrivit art.135 alin.(1) din Regulamentul Camerei
Deputaţilor următoarele comisii:
În fond urmând a elabora un raport comun:
- Comisia pentru constituţionalitate ; *)
- Comisia pentru tineret şi sport ; **)
Termen de depunere a raportului: 29 aprilie2021 ***)
*) 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 sesizată în fond a fost Comisia specială a Camerei
Deputaţilor pentru elaborarea, modificarea şi completarea propunerilor legislative în materia sportului
organizat în România (legislatura 2016-2020), a cărei activitate a încetat. În actuala legislatură (2020-2024),
domeniul reglementat este de competența Comisiei pentru tineret și sport.
***) 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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9. Reexaminarea Legii privind transmiterea unui imobil din domeniul
public al statului şi din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, în domeniul
public al oraşului Odobeşti, judeţul Vrancea, ca urmare a Deciziei Curţii
Constituţionale nr.901 din 16 decembrie 2020, publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr.126 din 5 februarie 2021; legea a fost reexaminată
și respinsă de Senat la data de 06.04.2021; (PL- x 612/2020/2021)
Cu această lege au fost sesizate în vederea reexaminării prevederilor
declarate neconstituționale, potrivit art.135 alin.(1) din Regulamentul Camerei
Deputaţilor următoarele comisii:
În fond urmând a elabora un raport comun:
- Comisia pentru constituţionalitate ; *)
- Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului ;
- Comisia juridică, de disciplină și imunități ; **)
Termen de depunere a raportului: 29 aprilie2021 ***)
*) 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
administrație 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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10. Reexaminarea Legii privind acordarea unui stimulent de risc pentru
personalul din învățământ în contextul situației epidemiologice determinate de
răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, ca urmare a Deciziei Curţii
Constituţionale nr.875 din 9 decembrie 2020, publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr.87 din 27 ianuarie 2021; legea a fost reexaminată și
respinsă de Senat la data de 06.04.2021 în procedură de urgență (aprobată în
ședința Comitetului liderilor gupurilor parlamentare din data de 30.09.2020);

(PL- x 590/2020/2021)
Cu această lege au fost sesizate în vederea reexaminării prevederilor
declarate neconstituționale, potrivit art.135 alin.(1) din Regulamentul Camerei
Deputaţilor următoarele comisii:
În fond urmând a elabora un raport comun:
- Comisia pentru constituţionalitate ; *)
- Comisia pentru muncă și protecție socială ; **)
Termen de depunere a raportului: 29 aprilie2021 ***)
*) 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.

11. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.166/2020 pentru modificarea
Legii nr.173/2020 privind unele măsuri pentru protejarea intereselor naţionale în
activitatea economică; legea a fost reexaminată și adoptată, în procedură de
urgență, de Senat la data de 06.04.2021 (PL-x 624/2020/2021)
Cu această lege au fost sesizate în vederea examinării cererii, potrivit
art.138 din Regulamentul Camerei Deputaţilor
În fond:
- Comisia pentru buget, finanțe și bănci ;
Termen de depunere a amendamentelor: 21 aprilie 2021
Termen de depunere a raportului: 4 mai 2021
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12. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.15/2021 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.146/2020 privind aprobarea Programului IMM FACTOR – Produs de garantare
a creditului comercial şi a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia; proiectul
de lege a fost adoptat de Senat, în procedură de urgenţă,la data de 06.04.2021
PL-x 145/2021)
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 industrii și servicii
- Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare
Pentru aviz:
- Comisia juridică, de disciplină și imunități
Termen de depunere a amendamentelor: 22 aprilie 2021
Termen de depunere a raportului: 6 mai 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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13. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.16/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență
a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici
și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST
ROMÂNIA, precum și pentru modificarea și completarea Schemei de ajutor de
stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice
generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art.II din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.42/2020; proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în procedură de
urgenţă, la data de 06.04.2021 PL-x 146/2021)
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 industrii și servicii
- Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare
Pentru avize:
- Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și
servicii specifice
- Comisia juridică, de disciplină și imunități
Termen de depunere a amendamentelor: 22 aprilie 2021
Termen de depunere a raportului: 6 mai 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

13

14. Propunerea legislativă pentru completarea art.164 din Legea nr.53/2003
- Codul muncii; propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de
06.04.2021 Pl-x 147/2021)
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: 22 aprilie 2021
Termen de depunere a raportului: 6 mai 2021
- Cameră decizională: Camera Deputaților
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