
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.48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale, ca urmare a 

Deciziei Curţii Constituţionale nr.590 din 14 iulie 2020, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.939  din 13 octombrie 2020; legea 

a fost reexaminată și adoptată de Senat la data de 15.02.2021. 

(PL- x  281/2020/2021)  

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  ; **)   
  

          Termen de depunere a raportului: 9 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 

buget. 

 

             ***)  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 privind aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 

privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, ca urmare 

a Deciziei Curţii Constituţionale nr.647 din 24 septembrie 2020, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1014 din 2 noiembrie 2020;  legea 

a fost reexaminată și adoptată de Senat la data de 15.02.2021;                               

(PL- x  351/2020/2021)             
         

 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  ; **)   
  

          Termen de depunere a raportului: 9 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 

buget. 

 

             ***)  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 privind trecerea unor terenuri din domeniul 

public al statului şi din administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor 

– Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva, în domeniul public al Municipiului 

Slatina şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Slatina, ca urmare 

a Deciziei Curţii Constituţionale nr.684 din 30 septembrie 2020, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1185  din 7 decembrie 2020; legea 

a fost reexaminată și respinsă de Senat la data de 15.02.2021;                                

(PL- x  414/2019/2021)     

         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 agricultură, silvicultură, industrie alimentară și 

servicii specifice  ; 

- Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului ; 

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

        Termen de depunere a raportului: 9 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 

agricultură, 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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 4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.217/2020 pentru modificarea art.9 din Ordonanţa Guvernului nr.88/2001 

privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare 

pentru situaţii de urgenţă; iniţiator: Guvernul României;  proiectul de lege a fost 

adoptat de Senat, în procedură de urgenţă, la data de 15.02.2021                            

(PL-x 103/2021) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 
 

În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

  - Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională  

 Pentru aviz:  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 26 februarie 2021   

 Termen de depunere a raportului: 9 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 

 

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

nr.222/2020 privind prorogarea termenului prevăzut de art.III din Legea 

nr.352/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului 

nr.26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în 

Transportul Rutier; iniţiator: Guvernul României; proiectul de lege a fost adoptat 

de Senat, în procedură de urgenţă, la data de 15.02.2021  (PL-x 104/2021) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond:  

  - Comisia pentru transporturi și infrastructură   

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 26 februarie 2021   

 Termen de depunere a raportului: 9 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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6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.223/2020 privind aprobarea preluării de către Ministerul Transporturilor și 

Infrastructurii a drepturilor şi obligațiilor, inclusiv a obligațiilor de plată a 

cotizației anuale de membru al Organizației de Colaborare a Căilor Ferate 

(OCCF); iniţiator: Guvernul României; proiectul de lege a fost adoptat de Senat, 

în procedură de urgenţă, la data de 15.02.2021  (PL-x 105/2021) 

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 transporturi și infrastructură   

 Pentru aviz:  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 26 februarie 2021   

 Termen de depunere a raportului: 9 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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 7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.1/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și adoptarea unor măsuri 

necesare pentru înființarea punctului național de acces, conform regulamentelor 

delegate de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European și a 

Consiliului din 7 iulie 2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de 

transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru interfețele cu alte 

moduri de transport; iniţiator: Guvernul României; proiectul de lege a fost 

adoptat de Senat, în procedură de urgenţă, la data de 15.02.2021                            

(PL-x 106/2021) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond:  

  - Comisia pentru transporturi și infrastructură   

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

                     - Comisia pentru industrii și servicii  

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

                     - Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 26 februarie 2021   

 Termen de depunere a raportului: 9 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 
 

8. Proiectul de Lege privind aderarea Secretariatului General al Guvernului 

la Reţeaua Europeană a Consiliilor Europene de Mediu și Dezvoltare Durabilă 

(EEAC) și aprobarea plății cotizaţiei anuale de participare a Secretariatului 

General al Guvernului, precum şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.41/1994 

privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale 

interguvernamentale la care România este parte; iniţiator:Guvernul României;  

proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 15.02.2021  (PL-x 107/2021) 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond:  

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

  - Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 26 februarie 2021   

 Termen de depunere a raportului: 9 martie 2021  

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

17 februarie 2021 


