
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 modificarea şi completarea Legii 

nr.254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate 

dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, ca urmare a Deciziei 

Curţii Constituţionale nr.22 din 16 ianuarie 2019, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr.131  din 19 februarie 2019,  legea a fost 

reexaminată și respinsă de Senat la data de 22.02.2021 (PL- x 553/2017/2021) 

     Cu această lege au fost sesizate în vederea reexaminării prevederilor 

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

Deputaţilor : 

În fond urmând a elabora un raport comun: 

- Comisia pentru constituţionalitate ; *)   

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

 Termen de depunere a raportului: 16 martie 2021 ***)   
  

 *)  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 juridică, de disciplină şi imunităţi 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.  

Prin H.C.D. nr.73/2020, textul art.60 din Regulament, referitor la comisiile permanente ale Camerei Deputaților, 

a fost completat cu trei noi puncte, respectiv, punctele 22 – 24. Potrivit art.60 pct.22, domeniul de activitate al Comisiei 

pentru constituționalitate este următorul: punerea de acord a prevederilor declarate neconstituționale cu Deciziile Curții 

Constituționale. 
 

 **)   În cazul acestei iniţiative legislative, comisia permanentă 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.  
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 2. Reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.286/2009 privind Codul penal, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale 

nr.679 din 30 septembrie 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr.1046  din 9 noiembrie 2020;  legea a fost reexaminată și respinsă  

de Senat la data de 22.02.2021  (PL- x 286/2018/2021)  

Cu această lege au fost sesizate în vederea reexaminării prevederilor 

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

Deputaţilor : 

În fond urmând a elabora un raport comun:      

- Comisia pentru constituţionalitate ; *)   

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

 Termen de depunere a raportului: 16 martie 2021 ***)   
 

  *)  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 juridică, de disciplină şi 

imunităţi 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.  

Prin H.C.D. nr.73/2020, textul art.60 din Regulament, referitor la comisiile permanente ale Camerei Deputaților, 

a fost completat cu trei noi puncte, respectiv, punctele 22 – 24. Potrivit art.60 pct.22, domeniul de activitate al Comisiei 

pentru constituționalitate este următorul: punerea de acord a prevederilor declarate neconstituționale cu Deciziile Curții 

Constituționale. 
 

 **)   În cazul acestei iniţiative legislative, comisia permanentă 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.  

 

 

 3. Reexaminarea Legii privind comasarea terenurilor agricole deținute 

de asociațiile agricole constituite de unitățile de cult, ca urmare a Deciziei Curţii 

Constituţionale nr.776 din 28 octombrie 2020, publicată în Monitorul Oficial                            

al României, Partea I, nr.776 din 28 octombrie 2020;  legea a fost 

reexaminată și respinsă  de Senat la data de 22.02.2021 (PL- x 178/2020/2021)     
         

Cu această lege au fost sesizate în vederea reexaminării prevederilor 

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

Deputaţilor  

În fond urmând a elabora un raport comun:      

- Comisia pentru constituţionalitate ; *)   

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

 Termen de depunere a raportului: 16 martie 2021 ***)   
 
  *)  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 juridică, de disciplină şi 

imunităţi 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.  

Prin H.C.D. nr.73/2020, textul art.60 din Regulament, referitor la comisiile permanente ale Camerei Deputaților, 

a fost completat cu trei noi puncte, respectiv, punctele 22 – 24. Potrivit art.60 pct.22, domeniul de activitate al Comisiei 

pentru constituționalitate este următorul: punerea de acord a prevederilor declarate neconstituționale cu Deciziile Curții 

Constituționale. 
 

 **)   În cazul acestei iniţiative legislative, comisia permanentă 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.  
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 4. Reexaminarea Legii pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.39/2017 privind acţiunile în despăgubire în cazurile de încălcare a 

dispoziţiilor legislaţiei în materie de concurenţă, precum şi pentru modificarea şi 

completarea Legii concurenței nr.21/1996, ca urmare a Deciziei Curţii 

Constituţionale nr.239 din 3 iunie 2020, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr.649 din 23 iulie 2020; legea pentru aprobarea 

ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2017 fost reexaminată de Senat, iar 

la data de 22.02.2021, Senatul a adoptat Legea pentru respingerea ordonanței 

de urgență a Guvernului nr.39/2017  (PL- x 326/2017/2021)   

Cu această lege au fost sesizate în vederea reexaminării prevederilor 

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

Deputaţilor  

În fond urmând a elabora un raport comun:           

- Comisia pentru constituţionalitate ; *)   

- Comisia pentru industrii și servicii  ;  

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

 Termen de depunere a raportului: 16 martie 2021 ***)   
  

 *)  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 juridică, de disciplină şi imunităţi 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.  

Prin H.C.D. nr.73/2020, textul art.60 din Regulament, referitor la comisiile permanente ale Camerei Deputaților, 

a fost completat cu trei noi puncte, respectiv, punctele 22 – 24. Potrivit art.60 pct.22, domeniul de activitate al Comisiei 

pentru constituționalitate este următorul: punerea de acord a prevederilor declarate neconstituționale cu Deciziile Curții 

Constituționale. 

 **)   În cazul acestei iniţiative legislative, comisiile permanente sesizate în fond au fost Comisia pentru industrii 

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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 5. Reexaminarea Legii privind camerele pentru agricultură, industrie 

alimentară, piscicultură, silvicultură și dezvoltare rurală, ca urmare a Deciziei 

Curţii Constituţionale nr.874 din 9 decembrie 2020, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr.44  din 14 ianuarie 2021; legea a fost 

reexaminată și respinsă de Senat la data de 22.02.2021  (PL- x 183/2020/2021) 

Cu această lege au fost sesizate în vederea reexaminării prevederilor 

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

Deputaţilor  

În fond urmând a elabora un raport comun:   

- Comisia pentru constituţionalitate ; *)   

- Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și 

servicii specifice  ; **)   
  

 Termen de depunere a raportului: 16 martie 2021 ***)   
  

 *)  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 juridică, de disciplină şi imunităţi 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.  

Prin H.C.D. nr.73/2020, textul art.60 din Regulament, referitor la comisiile permanente ale Camerei Deputaților, 

a fost completat cu trei noi puncte, respectiv, punctele 22 – 24. Potrivit art.60 pct.22, domeniul de activitate al Comisiei 

pentru constituționalitate este următorul: punerea de acord a prevederilor declarate neconstituționale cu Deciziile Curții 

Constituționale. 
 

 **)   În cazul acestei iniţiative legislative, comisia permanentă sesizată în fond a fost 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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6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.2/2021 pentru completarea art.38 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri 

pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; iniţiator: 

Guvernul României; proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în procedură de 

urgenţă, la data de 22.02.2021 (PL-x 112/2021) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 

În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități   

  - Comisia pentru învățământ 

  - Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru sănătate și familie  

  - Comisia pentru industrii și servicii  

- Comisia pentru transporturi și infrastructură   

- Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților        

naționale    

 

          Termen de depunere a amendamentelor: 8 martie 2021   

 Termen de depunere a raportului: 17 martie 2021  
  

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 

În conformitate cu prevederile art.115 alin.(3) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în 

procedură de urgenţă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 februarie 2021 


