
 

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. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.6/2021 pentru modificarea și completarea unor acte normative; inițiator 

Guvernul  (PL-x 78/2021) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
  

În fond:  

  - Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

  - Comisia pentru muncă și protecție socială  

  - 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: 11 februarie 2021   

 Termen de depunere a raportului: 17 februarie 2021  
  

- Cameră decizională: Senatul 
 

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

Camerei Deputaţilor acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în 

procedură de urgenţă 
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2. Reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.286/2009 privind Codul penal, precum şi a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, 

descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, ca urmare a Deciziei Curţii 

Constituţionale nr.466 din 29 iulie 2019, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr.862  din 25 octombrie 2019; legea a fost reexaminată și 

respinsă de Senat la data de 01.02.2021 (PL-x 406/2018/2021)         

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 constituționalitate  *)   

- Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi;  **)   

Termen de depunere a raportului comun: 25 februarie 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 specială comună a 

Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru sistematizarea, unificarea şi asigurarea stabilităţii legislative în domeniul justiţiei, 

a cărei acttivitate a încetat la data de 24.09.2019. 
 

            ***) 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 modificarea şi completarea Legii 

nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi pentru modificarea 

Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară, ca urmare a Deciziei Curţii 

Constituţionale nr.467 din 29 iulie 2019, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr.765  din 20 septembrie 2019; legea a fost reexaminată și 

respinsă de Senat la data de 01.02.2021 (PL-x 373/2018/2021)         

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 constituționalitate *)   

- Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi;  **)   

          Termen de depunere a raportului comun: 25 februarie 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 specială comună a 

Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru sistematizarea, unificarea şi asigurarea stabilităţii legislative în domeniul justiţiei, 

a cărei acttivitate a încetat la data de 24.09.2019. 
 

            ***) 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 privind meșteșugarii tradiționali din România,                      

ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.648 din 24 septembrie 2020, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1032 din                                          

5 noiembrie 2020; legea a fost reexaminată și respinsă de Senat la data de 

03.02.2021 (PL-x 209/2020/2021)         

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 cultură, arte, mijloace de informare în masă ; **)   
 

Termen de depunere a raportului comun: 25 februarie 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 

cultură. 
 

             ***)  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 măsurile de siguranță cu caracter medical 

și statutul spitalelor de psihiatrie și pentru măsuri de siguranță, ca urmare a 

Deciziei Curţii Constituţionale nr.639 din 23 septembrie 2020, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1020  din   3 noiembrie 2020; legea 

a fost reexaminată și respinsă de Senat la data de 03.02.2021                                   

(PL-x 217/2020/2021)         

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 sănătate și familie ; 

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

Termen de depunere a raportului comun: 25 februarie 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 

sănătate 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 privind transmiterea unui teren aflat în 

administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și în 

concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate C.F.R.-S.A., din domeniul 

public al statului în domeniul public al Municipiului București, ca urmare a 

Deciziei Curţii Constituţionale nr.683 din 30 septembrie 2020, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1184 din 7 decembrie 2020; legea 

a fost reexaminată și respinsă de Senat la data de 03.02.2021                                  

(PL-x 294/2020/2021)         

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 ; 

- Comisia pentru transporturi și infrastructură  ; **)   
 

Termen de depunere a raportului comun: 25 februarie 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 administrație, Comisia juridică și Comisia penru transporturi. 
 

             ***)  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. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.209/2020 privind modificarea art.IV alin.(6) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr.180/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.136/2020 

privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc 

epidemiologic și biologic, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 

privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, precum și 

pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale și 

pentru reglementarea unor măsuri în domeniul sănătății cauzate de evoluția 

răspândirii infecțiilor determinate de virusul SARS-CoV-2; proiectul de lege a 

fost adoptat de Senat, în procedură de urgenţă, la data de 01.02.2021                  

(PL-x 81/2021) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
  

În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru sănătate și familie  

  - 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: 18 februarie 2021   

 Termen de depunere a raportului: 2 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 
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8. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.211/2020 privind prelungirea aplicării unor măsuri de protecție socială 

adoptate în conextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru 

modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.132/2020 privind măsuri de 

sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice 

determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru 

stimularea creșterii ocupării forței de muncă; proiectul de lege a fost adoptat de 

Senat, în procedură de urgenţă,  la data de 01.02.2021 (PL-x 82/2021) 

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 muncă și protecție socială  

 Pentru avize:  

  -  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: 18 februarie 2021   

 Termen de depunere a raportului: 2 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 
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9. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.210/2020 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.99/2000 privind 

comercializarea produselor și serviciilor de piață; proiectul de lege a fost adoptat 

de Senat, în procedură de urgenţă,  la data de 01.02.2021 (PL-x 83/2021) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
  

În fond: 

  - Comisia pentru industrii și servicii  

 Pentru aviz:  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
  

          Termen de depunere a amendamentelor: 18 februarie 2021   

 Termen de depunere a raportului: 2 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 

 

 

10. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.205/2020 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea 

activității producătorilor din sectorul vitivinicol în contextul crizei economice 

generate de pandemia COVID-19; proiectul de lege se consideră adoptat de 

Senat în forma iniţială, la data de 03.02.2021, în condiţiile art.115 alin.(5) teza 

a III-a din Constituţia României (PL-x 84/2021) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
  

În fond: 

 - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și 

   servicii  specifice    

 Pentru avize:  

- Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

- Comisia pentru industrii și servicii  

- Comisia juridică, de disciplină și imunități  
  

          Termen de depunere a amendamentelor: 18 februarie 2021   

 Termen de depunere a raportului: 2 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 
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11. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.206/2020 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.22 alin.(1) 

din Legea nr.118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la 

persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau 

asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr.76/2008 privind 

organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare și 

pentru stabilirea unor măsuri organizatorice de punere în aplicare a prevederilor 

acesteia; proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, la data 

de 03.02.2021, în condiţiile art.115 alin.(5) teza a III-a din Constituţia 

României (PL-x 85/2021) 

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 apărare, ordine publică și siguranță națională  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților                              

naționale   
  

          Termen de depunere a amendamentelor: 18 februarie 2021   

 Termen de depunere a raportului: 2 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 
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12. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.207/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr.4/2009 privind reglementarea unor măsuri în domeniul 

bugetar; proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, la data 

de 03.02.2021, în condiţiile art.115 alin.(5) teza a III-a din Constituţia 

României (PL-x 86/2021) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
  

În fond: 

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

 Pentru aviz:  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

          Termen de depunere a amendamentelor: 18 februarie 2021   

 Termen de depunere a raportului: 2 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 
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13. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.208/2020 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece; 

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

03.02.2021, în condiţiile art.115 alin.(5) teza a III-a din Constituţia României 

(PL-x 87/2021) 

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 industrii și servicii  

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

- 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: 18 februarie 2021   

 Termen de depunere a raportului: 2 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 
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14. Proiectul de Lege pentru realizarea „Capabilității de luptă împotriva 

navelor de suprafață”, aferentă programului de înzestrare „Sistem de instalații 

mobile de lansare rachete antinavă” (SIML); proiectul de lege a fost adoptat, în 

procedură de urgenţă, de Senat la data de 03.02.2021 (PL-x 88/2021) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
  

În fond: 

  - Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională   

 Pentru avize: 

   - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

   - Comisia pentru muncă și protecție socială   

 - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

 

 Termen de depunere a amendamentelor: 16 februarie 2021   

 Termen de depunere a raportului: 23 februarie 2021  
  

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 

În conformitate cu prevederile art.115 alin.(1) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în 

procedură de urgenţă 

 

 

15. Proiectul de Lege privind înființarea Institutului Teologic Creștin după 

Evanghelie „Timotheusˮ din București; proiectul de lege se consideră adoptat de 

Senat în forma iniţială, la data  de 03.02.2021, în condiţiile art.75 alin.(2) teza 

a III-a din Constituţia României (PL-x 89/2021) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
  

În fond: 

  -  Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport  

 Pentru avize:  

- Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților   

naționale   

  -  Comisia pentru muncă și protecție socială   

  -  Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

 Termen de depunere a amendamentelor: 22 februarie 2021   

 Termen de depunere a raportului: 4 martie 2021  
  

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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16. Proiectul de privind aprobarea cotizației anuale a României la 

Comitetul de asistență pentru dezvoltare (DAC) al Organizației pentru Cooperare 

și Dezvoltare Economică (OCDE), precum și pentru completarea Ordonanței 

Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile 

internaționale interguvernamentale la care România este parte; proiectul de lege 

se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, la data  de 03.02.2021, în 

condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României (PL-x 90/2021) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
  

În fond: 

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare 

  - Comisia pentru politică externă   

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

 Termen de depunere a amendamentelor: 22 februarie 2021   

 Termen de depunere a raportului: 4 martie 2021  
  

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 februarie 2021 
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