
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.135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, 

modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri bugetare, ca urmare a 

Deciziei Curţii Constituţionale nr.1 din 13 ianuarie 2021, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.77 din 25 ianuarie 2021                                                                

(PL-x 491/2020/2021)   
 

Cu această lege au fost sesizate în vederea reexaminării prevederilor 

declarate neconstituționale, potrivit art.59 din Regulamentul activităților comune 

ale Camerei Deputaţilor și Senatului, următoarele comisii:                               
              

În fond urmând a elabora un raport comun:                  

-    Comisia pentru constituționalitate  a Camerei Deputaţilor; 

-     Comisia pentru constituționalitate  a Senatului.         

   Pentru aviz comun: 

- Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a Camerei Deputaţilor; 

-   Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital 

a Senatului.                                   
 

Termen pentru depunerea raportului comun: 1 martie 2021 

Termen pentru transmiterea avizului comun: 26 februarie 2021 

Termen pentru depunerea amendamentelor:  26 februarie 2021    
 

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.136/2020 pentru rectificarea 

bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020  (PL-x 492/2020/2021) 
 

Cu această lege au fost sesizate în vederea examinării cererii, potrivit art.58 

din Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaţilor și Senatului, 

următoarele comisii:                               

 În fond urmând a elabora un raport comun:               

- Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a Camerei Deputaţilor; 

- Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital a 

Senatului.                                   
  

     Termen de depunere a amendamentelor: 26 februarie 2021 

 Termen de depunere a raportului: 1 martie 2021 
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3. Proiectul de Lege pentru ratificarea Deciziei (UE, EURATOM) 

2020/2053 a Consiliului din 14 decembrie 2020 privind sistemul de resurse 

proprii ale Uniunii Europene și de abrogare a Deciziei 2014/335/UE, Euratom, 

adoptată la Bruxelles, iniţiator: Guvernul României; (PLx 98/2021) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
  

În fond urmând a elabora un raport comun:                  

- Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a Camerei Deputaţilor; 

- Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital a      

Senatului.                                   

   Pentru aviz comun: 

 - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a Camerei Deputaţilor;           

- Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări a Senatului. 
 

Termen pentru depunerea raportului comun: 1 martie 2021 

Termen pentru transmiterea avizului comun: 26 februarie 2021 

Termen pentru depunerea amendamentelor:  26 februarie 2021    

 

Proiectul de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgenţă 

 

 

4. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.96/2006 privind 

Statutul deputaților și senatorilor (Pl-x 99/2021) 

Cu această propunere legislativă a fost sesizată 

În fond: 

- Comisia permanentă a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind Statutul 

deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi funcţionarea şedinţelor comune ale 

Camerei Deputaţilor şi Senatului.  
 

Termen pentru depunerea raportului: 22 februarie 2021 

Termen pentru depunerea amendamentelor: 17 februarie 2021 

 

 

5. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.96/2006 privind 

Statutul deputaților și senatorilor (Pl-x 100/2021) 

Cu această propunere legislativă a fost sesizată 

În fond: 

- Comisia permanentă a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind Statutul 

deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi funcţionarea şedinţelor comune ale 

Camerei Deputaţilor şi Senatului.  
 

Termen pentru depunerea raportului: 22 februarie 2021 

Termen pentru depunerea amendamentelor: 17 februarie 2021 
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6. Propunerea legislativă pentru abrogarea dispoziţiilor capitolului XI din 

Legea nr.96 din 21 aprilie 2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor          

(Pl-x 101/2021) 

Cu această propunere legislativă a fost sesizată 

În fond: 

- Comisia permanentă a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind Statutul 

deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi funcţionarea şedinţelor comune ale 

Camerei Deputaţilor şi Senatului.  
 

Termen pentru depunerea raportului: 22 februarie 2021 

Termen pentru depunerea amendamentelor: 17 februarie 2021 

 

 

 

7. Propunerea legislativă pentru abrogarea Cap.XI din Legea nr.96/2006 

privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor  (Pl-x 102/2021) 

Cu această propunere legislativă a fost sesizată 

În fond: 

- Comisia permanentă a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind Statutul 

deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi funcţionarea şedinţelor comune ale 

Camerei Deputaţilor şi Senatului.  
 

Termen pentru depunerea raportului: 22 februarie 2021 

Termen pentru depunerea amendamentelor: 17 februarie 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 februarie 2021 

 


