
 
 
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 : 6 aprilie 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 

5/01.02.2021 

Propunere legislativă pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 47/1992 privind 
organizarea și funcționarea Curții 
Constituționale 

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 

09 mai      
2021 

 

Comisia juridică, de 
disciplină și  

imunități 
 

termen depunere 
raport: 

25.03.2021 
 

Termenul pentru 
depunerea 

raportului depășit 
din: 

26.03.2021 
 



 

  

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 

6/01.02.2021 

Propunere legislativă pentru modificarea și 
completarea art.54 din Legea nr.304/2004 
privind organizarea judiciară 

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 

09 mai      
2021 

 

Comisia juridică, de 
disciplină și  

imunități 
 

termen depunere 
raport: 

25.03.2021 
 

Termenul pentru 
depunerea 

raportului depășit 
din: 

26.03.2021 
 

3.  PL – x 

79/08.02.2021 

Propunere legislativă pentru completarea 
art.12 din Legea nr.1/2011 a educației 
naționale 

Comisia pentru 
învățământ  

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 

14 mai      
2021 

 

Comisia pentru 
învățământ 

 
termen depunere 

raport: 
30.03.2021 

 
Termenul pentru 

depunerea 
raportului depășit 

din: 
31.03.2021 

 



 

  

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 

4.  PL – x 

127/03.03.2021 

Proiect de Lege privind acceptarea Convenției 
globale pentru recunoașterea calificărilor din 
învățământul superior, adoptată la Paris la 25 
noiembrie 2019 

Comisia pentru 
învățământ  

Comisia pentru 
muncă și protecție 

socială 

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 

15 mai      
2021 

 

Comisia pentru 
învățământ  

Comisia pentru 
muncă și protecție 

socială 
 

termen depunere 
raport: 

01.04.2021 
 

Raport depus din: 
01.04.2021  

 
 
 
 

 Șef Departament Legislativ, 
 

Georgică TOBĂ 
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