
 
Departamentul Legislativ  
Direcţia procedură legislativă, sinteze şi evaluări 
 
 

S I T U A Ţ I A 

privind împlinirea termenelor constituţionale pentru adoptarea 
proiectelor de lege/propunerilor legislative înregistrate la Camera Deputaţilor, ca primă Cameră sesizată  

(la data: 18 octombrie 2021)  

 

Nr. 
crt. 

 
Număr/dată 

PLx/Plx 
 

Titlul proiectului de 
lege/propunerii legislative 

Comisia sesizată în 
fond 

Termen 
constituţional 

pentru 
adoptare 

(zile) 

Data 
la care se 
împlineşte 
termenul 

constituţional 

Stadiul în 
procesul legislativ 

1.  PL – x 

339/20.09.2021 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței 
de urgență a Guvernului nr.100/2021 pentru 
modificarea și completarea Legii educației 
naționale nr.1/2011 și abrogarea unor acte 
normative din domeniul protecției sociale 

Comisia pentru 
administrație publică 

și amenajarea 
teritoriului 

 
Comisia pentru 

învățământ 

30 de zile de la 
data depunerii 
proiectului de 

lege de aprobare 
a Ordonanței de 

urgență a 
Guvernului 

14 octombrie    
2021 

 

 

Termenul pentru 
dezbatere și vot final 

fiind depășit, 
proiectul de lege se 
consideră adoptat, 
în conformitate cu 
prevederile art.75 

alin.(2) din 
Constituție și ale 

art.113 din 
Regulamentul 

Camerei Deputaților 
 



 

  

2 

Nr. 
crt. 

 
Număr/dată 

PLx/Plx 
 

Titlul proiectului de 
lege/propunerii legislative 

Comisia sesizată în 
fond 

Termen 
constituţional 

pentru 
adoptare 

(zile) 

Data 
la care se 
împlineşte 
termenul 

constituţional 

Stadiul în 
procesul legislativ 

2.  Pl – x 

216/25.05.2021 

Propunere legislativă pentru modificarea și 
completarea Legii educației naționale 1/2011 

Comisia pentru 
buget, finanțe și 

bănci 
 

Comisia pentru 
învățământ 

 

45 de zile de la 
data includerii 

propunerii 
legislative în „Lista 
proiectelor de lege, 

a propunerilor 
legislative supuse 

dezbaterii și 
adoptării Camerei 

Deputaților” ca 
urmare a depășirii 
termenului pentru 

depunerea 
raportului 

21 octombrie    
2021 

 

Comisia pentru buget, 
finanțe și bănci 

 
Comisia pentru 

învățământ 
 

termen depunere 
raport: 

06.09.2021 
 

Termenul pentru 
depunerea raportului 

depășit din:  
07.09.2021 

 
Pe ORDINEA DE ZI  
la 11-13.10.2021 
18-19.10.2021 

(sub rezerva depunerii 
raportului) 

 



 

  

3 

Nr. 
crt. 

 
Număr/dată 

PLx/Plx 
 

Titlul proiectului de 
lege/propunerii legislative 

Comisia sesizată în 
fond 

Termen 
constituţional 

pentru 
adoptare 

(zile) 

Data 
la care se 
împlineşte 
termenul 

constituţional 

Stadiul în 
procesul legislativ 

3.  PL – x 

380/27.09.2021 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței 
de urgență a Guvernului nr.104/2021 privind 
înființarea Directoratului Național de 
Securitate Cibernetică 

Comisia  pentru 
administrație publică 

și amenajarea 
teritoriului 

 
Comisia pentru 

tehnologia 
informației și 
comunicațiilor 

 

30 de zile de la 
data depunerii 
proiectului de 

lege de aprobare 
a Ordonanței de 

urgență a 
Guvernului 

23 octombrie    
2021 

 

Comisia  pentru 
muncă și protecție 

socială 
 

Comisia pentru 
sănătate și familie 

 
Comisia pentru 

învățământ 
 

termen depunere 
raport: 

12.10. 2021 
 

Raport depus din: 
13.10.2021 

 
Pe ORDINEA DE ZI  
la 18-19.10.2021 

 



 

  

4 

Nr. 
crt. 

 
Număr/dată 

PLx/Plx 
 

Titlul proiectului de 
lege/propunerii legislative 

Comisia sesizată în 
fond 

Termen 
constituţional 

pentru 
adoptare 

(zile) 

Data 
la care se 
împlineşte 
termenul 

constituţional 

Stadiul în 
procesul legislativ 

4.  Pl – x 

284/28.06.2021 

Propunere legislativă privind organizarea și 
funcționarea Comisiei Naționale a României 
pentru UNESCO 

Comisia pentru 
administrație publică 

și amenajarea 
teritoriului 

 
Comisia pentru 

cultură, arte, 
mijloace de 

informare în masă  
 

45 de zile de la 
data includerii 

propunerii 
legislative în „Lista 
proiectelor de lege, 

a propunerilor 
legislative supuse 

dezbaterii și 
adoptării Camerei 

Deputaților” ca 
urmare a depășirii 
termenului pentru 

depunerea 
raportului 

28 octombrie    
2021 

 

Comisia pentru 
administrație publică 

și amenajarea 
teritoriului 

 
Comisia pentru 

cultură, arte, mijloace 
de informare în masă 

 
termen depunere 

raport: 
13.09.2021 

 
Termenul pentru 

depunerea raportului 
depășit din:  
14.09. 2021 

 
Raport depus din: 

07.10.2021 
 

Pe ORDINEA DE ZI  
la 18-19.10.2021 

 



 

  

5 

Nr. 
crt. 

 
Număr/dată 

PLx/Plx 
 

Titlul proiectului de 
lege/propunerii legislative 

Comisia sesizată în 
fond 

Termen 
constituţional 

pentru 
adoptare 

(zile) 

Data 
la care se 
împlineşte 
termenul 

constituţional 

Stadiul în 
procesul legislativ 

5.  Pl – x 

285/28.06.2021 

Propunere legislativă pentru modificarea și 
completarea Legii nr.232/2016 privind 
industria națională de apărare, precum și 
pentru modificarea și completarea unor acte 
normative 

Comisia pentru 
industrii și servicii 

 
Comisia pentru 
apărare, ordine 

publică și siguranță 
națională  

 

45 de zile de la 
data includerii 

propunerii 
legislative în „Lista 
proiectelor de lege, 

a propunerilor 
legislative supuse 

dezbaterii și 
adoptării Camerei 

Deputaților” ca 
urmare a depășirii 
termenului pentru 

depunerea 
raportului 

28 octombrie   
2021 

 

Comisia pentru 
industrii și servicii 

 
Comisia pentru 
apărare, ordine 

publică și siguranță 
națională 

 
termen depunere 

raport: 
13.09.2021 

 
Termenul pentru 

depunerea raportului 
depășit din:  
14.09.2021 

 
Pe ORDINEA DE ZI  
la 18-19.10.2021 

(sub rezerva depunerii 
raportului) 

 

6.  PL – x 

404/04.10.2021 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței 
de urgență a Guvernului nr.106/2021 privind 
unele măsuri pentru organizarea și 
funcționarea Societății Române de 
Radiodifuziune și Societății Române de 
Televiziune  

Comisia pentru 
cultură, arte, 
mijloace de 

informare în masă 
 

30 de zile de la 
data depunerii 
proiectului de 

lege de aprobare 
a Ordonanței de 

urgență a 
Guvernului 

28 octombrie    
2021 

 

Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace 
de informare în masă 

 
termen depunere 

raport: 
14.10.2021 

 



 

  

6 

Nr. 
crt. 

 
Număr/dată 

PLx/Plx 
 

Titlul proiectului de 
lege/propunerii legislative 

Comisia sesizată în 
fond 

Termen 
constituţional 

pentru 
adoptare 

(zile) 

Data 
la care se 
împlineşte 
termenul 

constituţional 

Stadiul în 
procesul legislativ 

7.  Pl – x 

200/17.05.2021 

Propunere legislativă pentru modificarea 
Legii 176/2010 privind integritatea în 
exercitarea funcțiilor și demnităților publice, 
pentru modificarea și completarea Legii 
nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și 
funcționarea Agenției Naționale de 
Integritate, precum și pentru modificarea și 
completarea altor acte normative 

Comisia juridică, de 
disciplină și  

imunități 

 

60 de zile* de la 
data includerii 

propunerii 
legislative în „Lista 
proiectelor de lege, 

a propunerilor 
legislative supuse 

dezbaterii și 
adoptării Camerei 

Deputaților” ca 
urmare a depășirii 
termenului pentru 

depunerea 
raportului 

* Modificarea 
termenului cu 

aprobarea plenului 
Camerei 

Deputaților din 
data de 04.10.2021   

14 octombrie    
2021 

* Noul termen 
constituțional  
se împlinește 

la data de 

29.10.2021 

 

 

Comisia juridică, de 
disciplină și  

imunități 
 

termen depunere 
raport: 

29.06.2021 
 

Termenul pentru 
depunerea raportului 

depășit din:  
30.06.2021 

 
Pe ORDINEA DE ZI  
la 04-05.10.2021 
11-13.10.2021 

(sub rezerva depunerii 
raportului) 

 
Retrimis la comisii 
pt raport suplimentar 

la 13.10.2021 
 



 

  

7 

Nr. 
crt. 

 
Număr/dată 

PLx/Plx 
 

Titlul proiectului de 
lege/propunerii legislative 

Comisia sesizată în 
fond 

Termen 
constituţional 

pentru 
adoptare 

(zile) 

Data 
la care se 
împlineşte 
termenul 

constituţional 

Stadiul în 
procesul legislativ 

8.  Pl – x 

206/19.05.2021 

Propunere legislativă pentru modificarea 
art.204 din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ 

Comisia pentru 
administrație publică 

și amenajarea 
teritoriului 

 
Comisia juridică, de 

disciplină și  

imunități 

60 de zile* de la 
data includerii 

propunerii 
legislative în „Lista 
proiectelor de lege, 

a propunerilor 
legislative supuse 

dezbaterii și 
adoptării Camerei 

Deputaților” ca 
urmare a depășirii 
termenului pentru 

depunerea 
raportului 

* Modificarea 
termenului cu 

aprobarea plenului 
Camerei 

Deputaților din 
data de 04.10.2021   

14 octombrie    
2021 

* Noul termen 
constituțional  
se împlinește 

la data de 

29.10.2021 

 

 

Comisia pentru 
administrație publică 

și amenajarea 
teritoriului 

 
Comisia juridică, de 

disciplină și  
imunități 

 
termen depunere 

raport: 
29.06.2021 

 
Termenul pentru 

depunerea raportului 
depășit din:  
30.06.2021 

 
Pe ORDINEA DE ZI  
la 04-05.10.2021 
11-13.10.2021 

(sub rezerva depunerii 
raportului) 

 



 

  

8 

Nr. 
crt. 

 
Număr/dată 

PLx/Plx 
 

Titlul proiectului de 
lege/propunerii legislative 

Comisia sesizată în 
fond 

Termen 
constituţional 

pentru 
adoptare 

(zile) 

Data 
la care se 
împlineşte 
termenul 

constituţional 

Stadiul în 
procesul legislativ 

9.  Pl – x 

207/19.05.2021 

Propunere legislativă privind crearea 
registrului lucrătorilor Securității și legăturilor 
de rudenie ale persoanelor care ocupă 
demnități sau funcții publice cu aceștia prin 
completarea Ordonanței de urgență 
nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar și 
deconspirarea Securității 

Comisia juridică, de 
disciplină și  

imunități 

 

60 de zile* de la 
data includerii 

propunerii 
legislative în „Lista 
proiectelor de lege, 

a propunerilor 
legislative supuse 

dezbaterii și 
adoptării Camerei 

Deputaților” ca 
urmare a depășirii 
termenului pentru 

depunerea 
raportului 

* Modificarea 
termenului cu 

aprobarea plenului 
Camerei 

Deputaților din 
data de 04.10.2021   

14 octombrie    
2021 

* Noul termen 
constituțional  
se împlinește 

la data de 

29.10.2021 

 

 

Comisia juridică, de 
disciplină și  

imunități 
 

termen depunere 
raport: 

29.06.2021 
 

Termenul pentru 
depunerea raportului 

depășit din:  
30.06.2021 

 
Pe ORDINEA DE ZI  
la 04-05.10.2021 
11-13.10.2021 

(sub rezerva depunerii 
raportului) 

 



 

  

9 

Nr. 
crt. 

 
Număr/dată 

PLx/Plx 
 

Titlul proiectului de 
lege/propunerii legislative 

Comisia sesizată în 
fond 

Termen 
constituţional 

pentru 
adoptare 

(zile) 

Data 
la care se 
împlineşte 
termenul 

constituţional 

Stadiul în 
procesul legislativ 

10.  PL – x 

312/01.09.2021 

Proiect de Lege pentru ratificarea Tratatului 
între România și Regatul Thailandei privind 
transferarea persoanelor condamnate și 
cooperarea în executarea pedepselor, semnat 
la New York la 25 septembrie 2019 

Comisia juridică, de 
disciplină și  

imunități 

 

45 de zile de la 
data includerii 

proiectului de lege 
în „Lista 

proiectelor de lege, 
a propunerilor 

legislative supuse 
dezbaterii și 

adoptării Camerei 
Deputaților” ca 

urmare a depășirii 
termenului pentru 

depunerea 
raportului 

30 octombrie    
2021 

 

Comisia juridică, de 
disciplină și  

imunități 
 

termen depunere 
raport: 

15.09.2021 
 

Termenul pentru 
depunerea raportului 

depășit din:  
16.09.2021 

 
Pe ORDINEA DE ZI  
la 18-19.10.2021 

(sub rezerva depunerii 
raportului) 



 

  

10 

Nr. 
crt. 

 
Număr/dată 

PLx/Plx 
 

Titlul proiectului de 
lege/propunerii legislative 

Comisia sesizată în 
fond 

Termen 
constituţional 

pentru 
adoptare 

(zile) 

Data 
la care se 
împlineşte 
termenul 

constituţional 

Stadiul în 
procesul legislativ 

11.  Pl – x 

255/09.06.2021 

Propunere legislativă pentru completarea 
art.174 din Legea educației naționale 
nr.1/2011 

Comisia pentru 
sănătate și familie 

 
Comisia pentru 

învățământ 

 

45 de zile de la 
data includerii 

propunerii 
legislative în „Lista 
proiectelor de lege, 

a propunerilor 
legislative supuse 

dezbaterii și 
adoptării Camerei 

Deputaților” ca 
urmare a depășirii 
termenului pentru 

depunerea 
raportului 

06 noiembrie    
2021 

 

Comisia pentru 
sănătate și familie 

 
Comisia pentru 

învățământ 
 

termen depunere 
raport: 

22.09.2021 
 

Termenul pentru 
depunerea raportului 

depășit din:  
23.09.2021 

 
Pe ORDINEA DE ZI  
la 18-19.10.2021 

(sub rezerva depunerii 
raportului) 



 

  

11 

Nr. 
crt. 

 
Număr/dată 

PLx/Plx 
 

Titlul proiectului de 
lege/propunerii legislative 

Comisia sesizată în 
fond 

Termen 
constituţional 

pentru 
adoptare 

(zile) 

Data 
la care se 
împlineşte 
termenul 

constituţional 

Stadiul în 
procesul legislativ 

12.  Pl – x 

269/16.06.2021 

Propunere legislativă pentru completarea 
art.249 din Legea educației naționale 
nr.1/2011 

 

Comisia pentru 
muncă și protecție 

socială 
 

Comisia pentru 
învățământ 

 

45 de zile de la 
data includerii 

propunerii 
legislative în „Lista 
proiectelor de lege, 

a propunerilor 
legislative supuse 

dezbaterii și 
adoptării Camerei 

Deputaților” ca 
urmare a depășirii 
termenului pentru 

depunerea 
raportului 

06 noiembrie    
2021 

 

Comisia pentru 
muncă și protecție 

socială 
 

Comisia pentru 
învățământ 

 
termen depunere 

raport: 
22.09.2021 

 
Termenul pentru 

depunerea raportului 
depășit din:  
23.09.2021 

 
Pe ORDINEA DE ZI  
la 18-19.10.2021 

(sub rezerva depunerii 
raportului) 

 



 

  

12 

Nr. 
crt. 

 
Număr/dată 

PLx/Plx 
 

Titlul proiectului de 
lege/propunerii legislative 

Comisia sesizată în 
fond 

Termen 
constituţional 

pentru 
adoptare 

(zile) 

Data 
la care se 
împlineşte 
termenul 

constituţional 

Stadiul în 
procesul legislativ 

13.  Pl – x 

283/22.06.2021 

Propunere legislativă pentru modificarea și 
completarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.133/2000 privind învățământul 
universitar și postuniversitar cu taxă, peste 
locurile finanțate de la bugetul de stat, cu 
modificările și completările ulterioare 

Comisia pentru 
învățământ 

 

45 de zile de la 
data includerii 

propunerii 
legislative în „Lista 
proiectelor de lege, 

a propunerilor 
legislative supuse 

dezbaterii și 
adoptării Camerei 

Deputaților” ca 
urmare a depășirii 
termenului pentru 

depunerea 
raportului 

06 noiembrie    
2021 

 

Comisia pentru 
învățământ 

 
termen depunere 

raport: 
22.09.2021 

 
Termenul pentru 

depunerea raportului 
depășit din:  
23.09.2021 

 
Pe ORDINEA DE ZI  
la 18-19.10.2021 

(sub rezerva depunerii 
raportului) 

 



 

  

13 

Nr. 
crt. 

 
Număr/dată 

PLx/Plx 
 

Titlul proiectului de 
lege/propunerii legislative 

Comisia sesizată în 
fond 

Termen 
constituţional 

pentru 
adoptare 

(zile) 

Data 
la care se 
împlineşte 
termenul 

constituţional 

Stadiul în 
procesul legislativ 

14.  Pl – x 

328/14.09.2021 

Propunere legislativă pentru abrogarea art.210 
din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ 

Comisia pentru 
administrație publică 

și amenajarea 
teritoriului 

 
Comisia pentru 

muncă și protecție 
socială 

 
Comisia juridică, de 

disciplină și 
imunități 

 

45 de zile de la 
data includerii 

propunerii 
legislative în „Lista 
proiectelor de lege, 

a propunerilor 
legislative supuse 

dezbaterii și 
adoptării Camerei 

Deputaților” ca 
urmare a depășirii 
termenului pentru 

depunerea 
raportului 

19 noiembrie    
2021 

 

Comisia pentru 
administrație publică 

și amenajarea 
teritoriului 

 
Comisia pentru 

muncă și protecție 
socială 

 
Comisia juridică, de 

disciplină și imunități 
 

termen depunere 
raport: 

05.10.2021 
 

Termenul pentru 
depunerea raportului 

depășit din:  
06.10.2021 

 
Pe ORDINEA DE ZI  
la 18-19.10.2021 

(sub rezerva depunerii 
raportului) 

 



 

  

14 

Nr. 
crt. 

 
Număr/dată 

PLx/Plx 
 

Titlul proiectului de 
lege/propunerii legislative 

Comisia sesizată în 
fond 

Termen 
constituţional 

pentru 
adoptare 

(zile) 

Data 
la care se 
împlineşte 
termenul 

constituţional 

Stadiul în 
procesul legislativ 

15.  PL – x 

340/20.09.2021 

Proiect de Lege pentru aprobarea Contractului 
de finanțare (Spitalul Regional de Urgență 
Iași - COVID-19), între România și Banca 
Europeană de Investiții, semnat la București și 
la Luxemburg, la 20 aprilie 2021 

Comisia pentru 
buget, finanțe și 

bănci 

45 de zile de la 
data includerii 

proiectului de lege 
în „Lista 

proiectelor de lege, 
a propunerilor 

legislative supuse 
dezbaterii și 

adoptării Camerei 
Deputaților” ca 

urmare a depășirii 
termenului pentru 

depunerea 
raportului 

19 noiembrie    
2021 

 

Comisia pentru buget, 
finanțe și bănci 

 
termen depunere 

raport: 
05.10.2021 

 
Termenul pentru 

depunerea raportului 
depășit din:  
06.10.2021 

 
Raport depus din: 

06.10.2021 
 

Pe ORDINEA DE ZI  
la 04-05.10.2021 
18-19.10.2021 

 



 

  

15 

Nr. 
crt. 

 
Număr/dată 

PLx/Plx 
 

Titlul proiectului de 
lege/propunerii legislative 

Comisia sesizată în 
fond 

Termen 
constituţional 

pentru 
adoptare 

(zile) 

Data 
la care se 
împlineşte 
termenul 

constituţional 

Stadiul în 
procesul legislativ 

16.  PL – x 

341/20.09.2021 

Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului 
de împrumut (Proiect privind școli mai sigure, 
incluzive și sustenabile în România) dintre 
România și Banca Internațională pentru 
Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la 
București la 6 mai 2021 

Comisia pentru 
buget, finanțe și 

bănci 

45 de zile de la 
data includerii 

proiectului de lege 
în „Lista 

proiectelor de lege, 
a propunerilor 

legislative supuse 
dezbaterii și 

adoptării Camerei 
Deputaților” ca 

urmare a depășirii 
termenului pentru 

depunerea 
raportului 

19 noiembrie    
2021 

 

Comisia pentru buget, 
finanțe și bănci 

 
termen depunere 

raport: 
05.10.2021 

 
Termenul pentru 

depunerea raportului 
depășit din:  
06.10.2021 

 
Raport depus din: 

06.10.2021 
 

Pe ORDINEA DE ZI  
la 04-05.10.2021 
18-19.10.2021 

 



 

  

16 

Nr. 
crt. 

 
Număr/dată 

PLx/Plx 
 

Titlul proiectului de 
lege/propunerii legislative 

Comisia sesizată în 
fond 

Termen 
constituţional 

pentru 
adoptare 

(zile) 

Data 
la care se 
împlineşte 
termenul 

constituţional 

Stadiul în 
procesul legislativ 

17.  PL – x 

342/20.09.2021 

Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului 
de împrumut (Finanțare adițională pentru 
Proiectul privind reforma sectorului sanitar - 
îmbunățirea calității și eficienței sistemului 
sanitar) dintre România și Banca 
Internațională pentru Reconstrucție și 
Dezvoltare, semnat la București la 11 iunie 
2021 

Comisia pentru 
buget, finanțe și 

bănci 

45 de zile de la 
data includerii 

proiectului de lege 
în „Lista 

proiectelor de lege, 
a propunerilor 

legislative supuse 
dezbaterii și 

adoptării Camerei 
Deputaților” ca 

urmare a depășirii 
termenului pentru 

depunerea 
raportului 

19 noiembrie    
2021 

 

Comisia pentru buget, 
finanțe și bănci 

 
termen depunere 

raport: 
05.10.2021 

 
Termenul pentru 

depunerea raportului 
depășit din:  
06.10.2021 

 
Raport depus din: 

06.10.2021 
 

Pe ORDINEA DE ZI  
la 04-05.10.2021 
18-19.10.2021 
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Nr. 
crt. 

 
Număr/dată 

PLx/Plx 
 

Titlul proiectului de 
lege/propunerii legislative 

Comisia sesizată în 
fond 

Termen 
constituţional 

pentru 
adoptare 

(zile) 

Data 
la care se 
împlineşte 
termenul 

constituţional 

Stadiul în 
procesul legislativ 

18.  PL – x 

343/20.09.2021 

Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției 
multilaterale pentru implementarea în cadrul 
tratatelor fiscale a măsurilor legate de 
prevenirea erodării bazei impozabile și a 
transferului profiturilor, deschisă spre 
semnare și semnată de România la Paris, la 7 
iunie 2017 

Comisia pentru 
buget, finanțe și 

bănci 

45 de zile de la 
data includerii 

proiectului de lege 
în „Lista 

proiectelor de lege, 
a propunerilor 

legislative supuse 
dezbaterii și 

adoptării Camerei 
Deputaților” ca 

urmare a depunerii 
raportului 

20 noiembrie    
2021 

 

Comisia pentru buget, 
finanțe și bănci 

 
termen depunere 

raport: 
07.10.2021 

 
Raport depus din: 

06.10.2021 
 

Pe ORDINEA DE ZI  
la 04-05.10.2021 
18-19.10.2021 
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