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I. SINTEZA ACTIVITĂŢII LEGISLATIVE A CAMEREI DEPUTAŢILOR 

  în prima sesiune ordinară a anului 2021  

(februarie - iunie) 
 

 

 În prima sesiune parlamentară a anului 2021 (februarie - iunie), la Camera Deputaţilor 

au fost dezbătute 585 proiecte de legi, din totalul de 1936 proiecte aflate în procedură 

legislativă în această sesiune. Dintre acestea, 122 proiecte de legi au făcut parte din Programul 

legislativ prioritar al Guvernului.  

Din totalul de 585 proiecte de legi dezbătute în plenul Camerei Deputaţilor în această 

sesiune, pentru 540 Camera Deputaţilor a fost Cameră decizională. 

 Bilanţul statistic al acestei sesiuni arată că în cele 53 şedinţe în plenul Camerei 

Deputaţilor şi 12 şedinţe comune cu Senatul, au fost votate 583 proiecte de legi, din care 166 

au fost promulgate şi 343 respinse. De asemenea, au fost adoptate 59 Hotărâri ale Camerei 

Deputaţilor şi 36 Hotărârii ale Parlamentului. 

 La data de 30 iunie 2021, în procesul legislativ la Camera Deputaţilor se mai aflau 1374 

proiecte de legi şi propuneri legislative, din care 375 înscrise pe ordinea de zi a plenului 

Camerei, şi 976 la comisiile permanente.  

 În cadrul activităţii de control parlamentar, în sesiunea februarie – iunie 2021, la 

Camera Deputaţilor s-a înregistrat un număr de 2032 întrebări adresate membrilor 

executivului, de un număr de 216 deputaţi. Numărul întrebărilor la care s-a primit răspuns este 

de 1660, reprezentând peste 80%  din totalul întrebărilor adresate. 

 Numărul interpelărilor adresate prim-ministrului în actuala sesiune a fost de 460, de un 

număr de 121 deputaţi, din care la  309 s-a răspuns, ceea ce reprezintă 67% din totalul 

acestora. 

 În ceea ce priveşte declaraţiile politice asupra unor probleme de actualitate, numărul 

acestora a fost de 1177 desfăşurate pe parcursul a 22 şedinţe, de un număr de 194 deputaţi. 

 La Camera Deputaţilor, în prima sesiune ordinară a anului 2021 (februarie – iunie), au 

fost depuse 4 moţiuni simple și o moțiune de cenzură. 

 Moțiuni simple: 

1. Incompetenţa şi lipsa de asumare UCID! Vlad Voiculescu, un pericol pentru 

sănătatea şi viaţa românilor; 

2. Agricultura României este atacată de cel mai periculos DĂUNĂTOR: ministrul 

Adrian-Nechita OROS!; 

3. Ca românii să trăiască, Vlad Voiculescu trebuie să plece!; 

4. Cristian Ghinea, de la zero la abis!. 

Moțiune de cenzură: 

1. România EȘUATĂ. Recordul "fantastic" al Guvernului Cîţu. 
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II. CENTRALIZATORUL INIŢIATIVELOR LEGISLATIVE AFLATE ÎN 

PROCEDURĂ LEGISLATIVĂ LA CAMERA DEPUTAŢILOR 

 în prima sesiune ordinară a anului 2021 

(februarie - iunie) 

 
 (Situaţia cuprinde datele la 30 iunie 2021) 

 

Totalul iniţiativelor legislative     1936  

din care:  

– existente la începutul sesiunii februarie-iunie 2020 1631 

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 2020 305 

1) Dezbătute 

                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 540 

      585 

– votate  

 

 

 

d 

 

     583  

129                   din care: - înaintate la Senat      26 

                            - în procedura de promulgare 48 

                            - promulgate* 166 

                            - respinse definitiv 343 

                            - în mediere           1 

                            - în divergenţă           1 

2) Se află în proces legislativ 1374 

a) pe ordinea de zi 375 

b) la comisii  

 

976 

c) cu rapoarte depuse urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune 19 

d) propuneri legislative trimise pentru avize la Consiliul Legislativ şi/sau  pentru 

puncte de vedere Guvern 

4 

3) Clasate 23 

4) Desesizări 6 

5) Retrase de inițiatori 1 

6) Înregistrate la Camera Deputaților 11 

- în faza de prezentare la Biroul Permanent 11 

 

 

Cele 583 iniţiative legislative votate privesc: 

                    185 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 

                           din care: 

                                126 de proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de urgenţă ale Guvernului 

                                  16  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 

                                 43 proiecte de legi 

                      398 propuneri legislative 

                             din careproiecte legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului                                     

* În anul 2021 au fost promulgate 183 de legi, dintre care 17 din inițiativele legislative adoptate în 

anul 2020. 
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INIŢIATIVE LEGISLATIVE VOTATE 

în prima sesiune ordinară a anului 2021 

(februarie - iunie) 
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INIŢIATIVE LEGISLATIVE VOTATE ŞI GRUPATE PE CATEGORII 

în prima sesiune ordinară a anului 2021 

(februarie - iunie) 
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INIŢIATIVE LEGISLATIVE RĂMASE ÎN PROCESUL LEGISLATIV 
 

în prima sesiune ordinară a anului 2021  

(februarie - iunie) 
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III. III. CENTRALIZATOR PE DOMENII DE ACTIVITATE  

AL INIŢIATIVELOR LEGISLATIVE  DEZBĂTUTE ŞI ADOPTATE  

DE CAMERA DEPUTAŢILOR 

în prima sesiune ordinară a anului 2021 

(februarie - iunie)* 

 

 
Nr. 

crt. 

Domeniul de reglementare 

Titlul legii 

Stadiul 

                                       A.   Domeniul buget  -  finanţe: 

 

1. Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.80/2019 pentru modificarea și completarea unor acte 

normative în domeniul fondurilor europene 

                                                                           (PL–x19/2020) 

Legea nr. 18/2021 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.262 din 16 martie 2021 

2. Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.4/2020 

privind aprobarea cotizaţiei anuale a României la bugetul 

Centrului European de Excelenţă pentru Combaterea 

Ameninţărilor Hibride de la Helsinki - European Center of 

Excellence for Countering Hybrid Threats - Hybrid CoE, 

precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului 

nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la 

organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care 

România este parte  

                                                                       (PL–x 116/2020) 

Legea nr. 45/2021 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.274 din 18 martie 2021 

3. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului 

nr. 35/2019 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare 

privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului şi 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative 

                                                                         (PL–x 300/2019) 

Legea nr. 22/2021 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.254 din 12 martie 2021 

4.  Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr. 28/2019 pentru modificarea art. 34 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor 

contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul 

sănătăţii  

 (PL–x 272/2019) 

Legea nr. 34/2021 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.263 din 17 martie 2021 

5. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 77/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică       

                                                                         (PL–x 365/2020) 

Legea nr. 35/2021 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.263 din 17 martie 2021 

6. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

107/2020 privind modificarea art. II din Ordonanţa Guvernului 

nr. 5/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 

207/2015 privind Codul de procedură fiscală și pentru 

prorogarea unor termene                                                                                    

(PL–x 445/2020) 

Legea nr. 36/2021 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.263 din 17 martie 2021 
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7. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 109/2020 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 

41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile 

internaționale interguvernamentale la care România este parte, 

precum și pentru aprobarea plății cotizației anuale ce decurge 

din calitatea de membru a României în cadrul Forumului 

Internațional al Transporturilor al Organizației pentru 

Cooperare și Dezvoltare  Economică – OCDE      

                               (PL–x 465/2020) 

Legea nr. 38/2021 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.263 din 17 martie 2021 

8. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului 

nr. 113/2020 pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 114/2007 

privind sprijinul financiar acordat de statul român Schitului 

românesc „Prodromu”, de la Muntele Athos, Grecia       

(PL–x 467/2020) 

Legea nr. 39/2021 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.263 din 17 martie 2021 

9. Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi 

în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2021       

                                (PL–x 111/2021) 

Legea nr. 111/2021 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.235 din 8 martie 2021 

10. Lege 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 

                                                              (PL–x 90/2021)  

Legea nr. 47/2021 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.280 din 19 martie 2021 

11. Lege privind aprobarea plății cotizației anuale a României la 

bugetul Centrului European de Excelență dedicat gestionării 

civile a crizelor - European Center of Excellence for Civilian 

Crisis Management, precum și pentru completarea Ordonanței 

Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la 

organizațiile internaționale interguvernamentale la care 

România este parte       

       (PL–x 56/2021) 

Legea nr. 48/2021 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.280 din 19 martie 2021 

12. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 112/2020 pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin 

bugetul Ministerului Sănătăţii, a sumelor necesare acoperirii 

plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate în 

cadrul Programului ROU-T-MOH „Abordarea provocărilor 

sistemului de sănătate privind controlul tuberculozei în 

România”   

                                                                      (PL–x 503/2020)                     

Legea nr. 42/2021 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.269 din 17 martie 2021 

13. Lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2018 

pentru completarea art. 15 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, 

modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea 

unor termene       

  

(Reexaminare la cererea Preşedintelui României) 

        (PL–x 589/2018)                     

Legea nr.49 /2021 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.269 din 17 martie 2021 
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14. Lege privind majorarea capitalului autorizat deţinut de 

România la Corporaţia Financiară Internaţională, în 

conformitate cu Rezoluţia nr. 271/2020 privind „Majorarea 

selectivă de capital 2018" şi Rezoluţia nr. 272/2020 privind 

„Majorarea generală de capital 2018", adoptate de Consiliul 

Guvernatorilor Corporaţiei Financiare Internaţionale 

                                                                        (PL–x 560/2020) 

Legea nr. 66/2021 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.371 din 9 aprilie 2021 

15. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 14/2019 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori 

specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2019 

         (PL–x 215/2019) 

Legea nr. 73/2021 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.377 din 12 aprilie 2021 

16. Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr. 82/2018 pentru completarea Legii nr. 96/2000 privind 

organizarea și funcționarea Băncii de Export - Import a 

României EXIMBANK-S.A.  

         (PL–x 564/2018) 

Legea nr. 96/2021 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.413 din 20 aprilie 2021 

17. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

12/2020 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea 

unor ajutoare de stat individuale de salvare 

                                    (PL–x 109/2020)  

Legea nr.108/2021 

Monitorul Oficial Partea I 

nr.457 din 29 aprilie 2021 

18. Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr. 32/2018 pentru modificarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții 

pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății 

                                                                    (PL–x 360/2018)  

Legea nr.104/2021 

Monitorul Oficial Partea I 

nr.457 din 29 aprilie 2021 

19. Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern/managerial 

şi controlul financiar preventiv  

             (PL–x 673/2018)                                  

Legea nr.132/2021 

Monitorul Oficial Partea I 

nr.501 din 13 mai 2021 

20. Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.14/2019 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 

nr.29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe 

nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru 

obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 

2014-2020 

             (PL–x 538/2019)                                  

Legea nr.134/2021 

Monitorul Oficial Partea I 

nr.503 din 14 mai 2021 

21. Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.5/2020 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.207/2015 privind 

Codul de procedură fiscală  

                                                                      (PL–x 107/2020)                                  

Legea nr.123/2021 

Monitorul Oficial Partea I 

nr.476 din 7 mai 2021    

 

22. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.216/2020 privind prorogarea unui termen 

       (PL–x 92/2021)                                  

Legea nr.124/2021 

Monitorul Oficial Partea I 

nr.457 din 6 mai 2021    

23. Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.19/2019 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.207/2015 privind 

Codul de procedură fiscală 

(PL–x491/2019) 

Legea nr. 127/2021 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.476 din 27 aprilie 2021 
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24. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.174/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative care reglementează activitatea de sprijin financiar 

din fonduri externe nerambursabile, în contextul crizei 

provocate de COVID-19 

                 (PL–x14/2021) 

Legea nr. 131/2021 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.495 din 12 mai 2021 

25. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.157/2020 privind acordarea unui ajutor financiar sub 

formă de voucher pentru încurajarea şi sprijinirea copiilor în 

practicarea sportului de performanţă 

                                                                       (PL–x 621/2021) 

Legea nr. 152/2021 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.573 din 7 mai 2021 

26. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin 

financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, 

structuri de cazare, structuri de alimentaţie şi agenţii de 

turism, a căror activitate a fost afectată în contextul 

pandemiei de COVID-19, precum şi privind unele măsuri 

fiscal 

                                                                       (PL–x 114/2021) 

Legea nr. 160/2021 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.590 din 11 iunie 2021 

 

27. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.169/2020 privind completarea art.3 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.63/2020 pentru organizarea şi 

desfăşurarea unor campanii de informare publică în contextul 

situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea COVID-

19  

          (PL–x 10/2021) 

Legea nr. 165/2021 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.618 din 23 iunie 2021 

 

28. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.5/2021 pentru completarea art.252 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea unor 

măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul 

situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea 

coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor 

termene, pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale 

nr.1/2011, precum şi a altor acte normative 

            (PL–x 121/2021) 

Legea nr. 174/2021 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.673 din 29 iunie 2021 

 

29. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea 

categoriilor de elevi cei mai defavorizaţi care beneficiază de 

sprijin educaţional pe bază de tichete sociale pe suport 

electronic pentru sprijin educaţional acordate din fonduri 

externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire 

a acestora 

 (PL–x 574/2020) 

Legea nr. 178/2021 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.638 din 29 iunie 2021 
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30. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.227/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.37/2020 privind acordarea unor 

facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi 

instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori și 

pentru modificarea alin.(1) al art. 79 din Ordonanța de urgență 

a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru 

consumatori 

         (PL–x 116/2021) 

Legea nr. 187/2021 

la Monitorul Oficial 

 

31. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.99/2020 privind unele măsuri fiscale, modificarea unor 

acte normative şi prorogarea unor termene 

                                                                        (PL–x 439/2020) 

Legea nr. 188/2021 

la Monitorul Oficial 

 

32. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.187/2020 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.144/2020 privind unele măsuri pentru alocarea 

de fonduri externe nerambursabile necesare desfăşurării în 

condiţiile de prevenţie a activităţilor didactice aferente anului 

şcolar/universitar 2020/2021 în contextul riscului de infecţie 

cu coronavirus SARS-CoV-2 

(PL–x 26/2021) 

La promulgare 

din 1 iulie 2021 

 

33. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.122/2020 privind unele măsuri pentru asigurarea 

eficientizării procesului decizional al fondurilor externe 

nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România  

(PL–x 507/2020) 

La promulgare 

din 1 iulie 2021 

34. Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.6/2019 

privind instituirea unor facilităţi fiscale 

                                                                      (PL–x 533/2019) 

La promulgare 

din  5 iulie 2021 

35. Lege pentru reglementarea unor măsuri în domeniul 

competenţei de control a Ministerului Finanţelor şi 

modificarea şi completarea unor acte normative  
                                                                       (PL–x 482/2019) 

La promulgare 

din  5 iulie 2021 

36. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.188/2020 privind unele măsuri temporare necesare pentru 

exercitarea funcţiei de conducător al compartimentului 

financiar - contabil din administraţia publică centrală 

                                                                         (PL–x 27/2021) 

La promulgare 

din  2 iulie 2021 

37. Lege pentru modificarea art.4 alin.(3) din Ordonanţa 

Guvernului nr.86/2003 privind unele reglementări în 

domeniul financiar  

                                                                      (PL–x 627/2020) 

 

 

 

 

 

 

La promulgare 

din  5 iulie 2021 



 12 
 

 

 

                                        B.   Domeniul  juridic: 

 

 

1.  Lege privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare 

a Regulamentului (UE) 2017/1.939 al Consiliului din 12 

octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de 

cooperare consolidată în ceea ce priveşte instituirea 

Parchetului European (EPPO) 

                                                                        (PL–x671/2020) 

Legea nr.6/2021 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.167 din 18 febrarie 2021 

2. Lege pentru completarea art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru       

                                                                          (PL–x473/2020) 

Legea nr. 32/2021 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.263 din 17 martie 2021 

3. Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 

215/2020 privind adoptarea unor măsuri în materia alcătuirii 

completurilor de judecată în apel 

           (PL–x2/2021) 

Legea nr. 85/2021 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.403 din 16 aprilie 2021 

4. Lege pentru modificarea art. 18 din Legea  

nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al 

României      

                     (PL–x530/2021)                                             

Legea nr. 57/2021 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.337 din 2 aprilie 2021 

5. Lege pentru modificarea și completarea Legii  

nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în 

materie penală   

(PL–x632/2020) 

Legea nr. 51/2021 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.310 din 26 martie 2021 

6. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

23/2018 privind transmiterea unui imobil din domeniul public 

al statului şi administrarea Societăţii Române de Televiziune 

în domeniul public al municipiului Bucureşti  

                                                                       (PL–x302/2018) 

Legea nr. 63/2021 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.353 din 7 aprilie 2021 

7. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 142/2020 pentru prelungirea termenelor privind 

depunerea unor documente prevăzute în sarcina asociaţiilor şi 

fundaţiilor 

                                                                        (PL–x579/2020) 

Legea nr. 62/2021 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.353 din 7 aprilie 2021 

8. Lege privind unele măsuri în domeniul justiției în contextul 

pandemiei de COVID-19  

                                                                             (PL–x3/2021) 

Legea nr. 114/2021 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.457 din 29 aprilie 2021 

9. Proiectul de Lege privind desființarea Secției pentru 

Investigarea Infracțiunilor din Justiție, precum și pentru 

modificarea și completarea unor acte normative în domeniul 

justiției  

                                                                        (PL–x108/2021) 

La Senat 

din 24 martie 2021 

10. Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.34/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de 

asediu şi regimul stării de urgenţă 

                                                                          (PL–x277/2020) 

Legea nr. 100/2021 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.446 din 27 aprilie 2021 
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11. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

111/2020 privind modificarea și completarea Legii 

nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și 

finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și 

completarea unor acte normative, pentru completarea art. 218 

din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind 

instituțiile de credit și adecvarea capitalului, pentru 

modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul 

de procedură fiscală, precum și pentru completarea art. 12  

alin. (5) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și 

supravegherea activității de asigurare și reasigurare    

              (PL–x466/2020) 

Legea nr. 101/2021 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.446 din 27 aprilie 2021 

12. Lege privind completarea art. 49 din Legea  

nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor 

şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative      

(PL–x461/2020) 

Legea nr. 102/2021 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.446 din 27 aprilie 2021 

13. Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.104/2017 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.233/2016 privind parteneriatul public-privat  

 (PL–x137/2018) 

Legea nr.119/2021 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.470 din5 mai 2021 

14. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.203/2020 privind unele măsuri de reglementare a vânzării 

terenurilor agricole situate în extravilan 

(PL–x39/2021) 

Legea nr.143/2021 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.511 din 17 mai 2021 

15. Lege   privind   monitorizarea   electronică   în   cadrul   unor 

proceduri judiciare și execuțional penale  

                                                                        (PL–x129/2020) 

Legea nr.146/2021 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.515 din 18 mai 2021 

16. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 

privind Codul de procedură penală   

                                                                        (PL–x185/2021) 

Legea nr.130/2021 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.493 din 12 mai 2021 

17. Lege pentru modificarea şi completarea art.54 din Legea 

nr.304/2004 privind organizarea judiciară 

                                                                           (PL–x6/2021) 

La promulgare 

din 28 iunie 2021 

18. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 

privind statutul judecătorilor şi procurorilor  

                                                            (Pl– 125/2021) 

La promulgare 

din 1 iulie 2021 

19. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii 

Constituţionale 

                  (Pl–  5/2021) 

La Senat 

din 25 mai 2021 

20. Lege privind modificarea art.16 din Legea nr.51/1995 pentru 

organizarea şi exercitarea profesiei de avocat  

                                                                          (PL– 241 /2018) 

Legea nr.184/2021 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.658 din 2 iulie 2021 

21.  Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 

privind Codul penal 

                                                                           (PL– 153/2021) 

Legea nr.186/2021 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.657 din 2 iulie 2021 
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22. Lege pentru modificarea Legii recunoştinţei pentru victoria 

Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta 

muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 

1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea 

Jiului - Lupeni - august 1977 nr.341/2004 

                                                                        (PL– 180/2021)   

Legea nr.189/2021 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.638 din 29 iunie 2021 

23.  Lege privind unele măsuri temporare referitoare la concursul 

de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, formarea 

profesională iniţială a judecătorilor şi procurorilor, examenul 

de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, stagiul şi 

examenul de capacitate al judecătorilor şi procurorilor 

stagiari, precum şi la concursul de admitere în magistratură 

 

Reexaminare ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale 

nr.187 din 17 martie 2021, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr.478 din 7 mai 2021  

                                                                      (PL– 567/2020)  

La promulgare 

din 1 iulie 2021 

 

24. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 

privind Statutul aleşilor locali  

 

Reexaminare ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale   

nr. 536 din 6 iulie 2016, publicată în Monitorul Oficial 

României, Partea I, nr. 730 din 21 septembrie 2016 

         (Pl– 492/2015)  

In reexaminare la Senat, ca urmare 

a Deciziei Curţii Constituţionale 

nr.536/2016,  

din 8 iunie 2021 

25. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.165/2013 

privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în 

natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv 

în perioada regimului comunist în România 

         (PL– 243/2021) 

La Senat 

 în vederea respectării 

principiului bicameralismului, 

potrivit art.1141 din 

Regulamentul CD, 

din 16 iunie 2021 

26. Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe  

          (PL– 265/2021) 

La promulgare 

din 2 iulie 2021 

 

27. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.104/2008 

privind prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit 

de substanţe dopante cu grad mare de risc 

              (PL– 436/2018) 

La promulgare 

din 5 iulie 2021 

 

28. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 

privind Codul penal, precum şi pentru dispunerea unor 

măsuri de transpunere a Directivei (UE) 2019/713 a 

Parlamentului European şi a Consiliului din 17 aprilie 2019 

privind combaterea fraudelor şi a contrafacerii în legătură cu 

mijloacele de plată fără numerar şi de înlocuire a Deciziei-

cadru 2001/413/JAI a Consiliului  

           (PL– 162/2021) 

La promulgare 

din 1 iulie 2021 
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29. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.72/2020 pentru suspendarea aplicării prevederilor art.21 

alin.(6) din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru 

finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin 

echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 

regimului comunist în România şi instituirea unor măsuri 

tranzitorii 

 

Reexaminare ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale 

nr.725/2020 

                                                                          (PL– 353/2020) 

La promulgare 

din 2 iulie 2021 

 

30. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.75/2019 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.119/2006 privind unele măsuri necesare pentru 

aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării 

României la Uniunea Europeană, precum şi pentru 

modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.80/2013 

privind taxele judiciare de timbru 

        (PL– 26/2020) 

La promulgare 

din 2 iulie 2021 

 

31. Lege pentru modificarea art.369 din Legea nr.286/2009 

privind Codul penal 

                                                                         (PL– 134/2021) 

 

La promulgare 

din 2 iulie 2021 

 

 C. Domeniul învăţământ, ştiinţă și tehnologie cultură, tineret şi sport : 

 

1.     Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului 

nr. 9/2020 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a 

unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 150 de 

unităţi de învăţământ preuniversitar de stat 

                                                                         (PLx-106 /2020) 

Legea nr.26/2021 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.258 din 15 martie 2021 

2. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului 

nr. 116/2020 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 

41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile 

internaționale interguvernamentale la care România este parte, 

precum şi pentru aprobarea plății cotizației anuale ce decurge 

din calitatea de membru a României în cadrul Fundației 

Europene pentru Tineret         

                                                                          (PL-x 488/2020) 

Legea nr.43/2021 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.269 din 17 martie 2021 

3. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 121/2020 pentru completarea art. 2 din Ordonanța 

Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării 

României la Programul pentru școli al Uniunii Europene și 

pentru adoptarea unor măsuri privind redistribuirea stocurilor 

de produse înregistrate ca urmare a suspendării cursurilor în 

unitățile de învățământ preuniversitar       

                                                                          (PL-x 509/2020) 

Legea nr. 53/2021 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.316 din 29 martie 2021 
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4. Lege pentru instituirea anului 2021 - „Anul Tudor 

Vladimirescu” și declararea lui Tudor Vladimirescu și a 

Ecaterinei Teodoroiu, drept eroi ai națiunii române      

            (PL-x 65/2021) 

Legea nr. 65/2021 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.371 din 9 aprilie 2021 

5. Lege privind înfiinţarea Institutului Teologic Creştin după 

Evanghelie „Timotheus" din Bucureşti 

           (PL-x 89/2021) 

Legea nr. 67/2021 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.371 din 9 aprilie 2021 

6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 6/2021 pentru modificarea şi completarea unor 

acte normative  

              (PL-x 78/2021) 

La Senat 

din 8 martie 2021 

7. Lege privind instituirea zilei de 10 Ianuarie ca Ziua 

matematicii, informaticii și științelor naturii 

                                                                            (PL-x 74/2021) 

Legea nr. 82/2021 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.401 din 16 aprilie 2021 

8. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 48/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 16/2018 privind asigurarea măsurilor 

necesare organizării şi desfăşurării unor proiecte culturale, 

precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative  

           (PL-x 405/2021) 

Legea nr. 74/2021 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.382 din 13 aprilie 2021 

9. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 84/2019 pentru completarea art. 201 din Legea educaţiei 

naţionale nr. 1/2011 

         (PL-x 77/2020) 

Legea nr. 93/2021 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.382 din 13 aprilie 2021 

10. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 86/2019 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 

alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2017 

privind stabilirea măsurilor în vederea asigurării mecanismelor 

şi a resurselor financiare necesare returnării donaţiilor 

colectate pentru achiziţionarea unui bun aparţinând 

patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria 

tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil 

         (PL-x 79/2020) 

Legea nr. 95/2021 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.413 din 20 aprilie 2021 

11. Lege pentru abrogarea lit.f) a art.21 alin.(1) din Legea 

educației fizice și sportului nr.69/2000 

                                                                        (PL-x 299/2020) 

Legea nr. 103/2021 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.457 din 29 aprilie 2021 

12. Lege pentru modificarea art. 2 alin. (3) din Ordonanța 

Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea 

activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice 

                                                                          (PL-x 504/2020) 

Legea nr.112/2021 

Monitorul Oficial Partea I 

nr.467 din 4 mai 2021 

13. Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2020 

privind modificarea şi completarea Legii muzeelor şi a 

colecţiilor publice nr. 311/2003 

                                                                          (PL-x 117/2020) 

Legea nr.117/2021 

Monitorul Oficial Partea I 

nr.467 din 4 mai 2021 
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14. Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.20/2019 

pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.76/2018 privind aprobarea Programului de investiţii în 

domeniul culturii, precum şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative  

                                                                        (PL-x 542/2019) 

Legea nr.137/2021 

Monitorul Oficial Partea I 

nr.501 din 13 mai 2021 

15. Lege privind acceptarea Convenţiei globale pentru 

recunoaşterea calificărilor din învăţământul superior, adoptată 

la Paris la 25 noiembrie 2019 

            (PL-x 127/2021) 

Legea nr.164/2021 

Monitorul Oficial Partea I 

nr.615 din 22 iunie 2021 

16. Proiect de Lege pentru completarea art. 84 din Legea 

educației naționale nr. 1/2011 

           (PL-x 79/2021) 

La Senat 

din 21 aprilie 2021  

17. Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.21/2007 privind instituţiile şi companiile de 

spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de 

impresariat artistic 

               (PL-x 53/2021) 

Legea nr.157/2021 

Monitorul Oficial Partea I 

nr.577 din 8 mai 2021 

18. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.22/2021 privind modificarea şi completarea Legii 

educaţiei naţionale nr.1/2011 şi a Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei 

  

                                                                        (PL-x 142/2021) 

La promulgare 

din 1 iulie 2021  

19. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.176/2020 pentru modificarea art.6 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.157/2020 privind acordarea unui 

ajutor financiar sub formă de voucher pentru încurajarea şi 

sprijinirea copiilor în practicarea sportului de performanţă  

 

          (PL-x 16/2021) 

Legea nr.161/2021 

Monitorul Oficial Partea I 

nr.590 din 11 iunie 2021 

20. Lege pentru instituirea zilelor colindului din România 

 

                                                                         (PL-x 224/2020) 

Legea nr.171/2021 

Monitorul Oficial Partea I 

nr.622 din 24 iunie 2021 

21. 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 şi combaterea 

efectelor pandemiei de COVID-19 

              (PL-x 112/2021) 

In reexaminare la Senat, la cererea 

Președintelui României,  

din 23 iunie 2021 

22. Lege pentru modificarea art.10 din Legea nr.186/2003 

privind susținerea și promovarea culturii scrise 

             (PL-x 220/2020) 

Legea nr.181/2021 

Monitorul Oficial Partea I 

nr.651 din 1 iulie 2021 

23. Lege privind desfiinţarea Universităţii Române de Ştiinţe şi 

Arte "Gheorghe Cristea" din Bucureşti 

            (PL-x 593/2020) 

Legea nr.183/2021 

Monitorul Oficial Partea I 

nr.651 din 1 iulie 2021 
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24. Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației 

 

Reexaminare ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale 

nr.418/2019 

             (Pl-x 73/2018) 

In reexaminare la Senat, ca urmare 

a Deciziei Curţii Constituţionale 

nr.418/2019,  

din 3 iunie 2021 

25. Lege privind sărbătorirea zilei de 10 Mai ca Ziua 

Independenţei Naţionale a României 

(PL-x 66/2017) 

La promulgare 

din 19 iunie 2021 

26. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea 

art.65, alin.(62) și articolul   68   alin.e)   din   Legea   

educației   naționale   nr.1/2011 

                                                                          (Pl-x 119/2021) 

La Senat 

din 9 iunie 2021 

27. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernuluinr.32/2021   pentru   completarea   art.6   din   

Legea   nr.356/2003   privind înființarea,   organizarea   și   

funcționarea   Institutului   Cultural   Român 

                                                                        (PL-x 205/2021) 

La promulgare 

din 30 iunie 2021 

28. Proiect   de   Lege   pentru   ratificarea   Convenției   

Consiliului   Europei privind coproducția cinematografică 

(revizuită), deschisă spre semnare la Rotterdam, la 30 

ianuarie 2017, semnată de România la Strasbourg, la 19 

ianuarie 2021 

(PL-x 148/2021) 

La Senat 

din 16 iunie 2021 

29. Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative 

în domeniul educaţiei 

  

Reexaminare ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale 

nr.323 /2020 

                                                             (PL-x 720/2018) 

In reexaminare la Senat, ca urmare 

a Deciziei Curţii Constituţionale 

nr.323/2020,  

din 15 iunie 2021 

30. Lege pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 

 

Reexaminare ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale 

nr.190/2020 

                                                            (PL-x 262/2019) 

In reexaminare la Senat, ca urmare 

a Deciziei Curţii Constituţionale 

nr.190/2020,  

din 15 iunie 2021 

31. Lege pentru înfiinţarea Liceului Teologic Romano-Catolic II. 

Rákóczi Ferenc 

 

Reexaminare ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale 

nr.118/2018 

          (PL-x 464/2017) 

In reexaminare la Senat, ca urmare 

a Deciziei Curţii Constituţionale 

nr.118/2018,  

din 15 iunie 2021 

32. Lege privind măsurile de protecţie a personalului didactic, de 

conducere, de îndrumare şi control din învăţământul 

preuniversitar în îndeplinirea atribuţiilor specifice funcţiei 

 

Reexaminare ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale 

nr.235/2020  

              (PL-x 299/2016) 

In reexaminare la Senat, ca urmare 

a Deciziei Curţii Constituţionale 

nr.235/2020,  

din 15 iunie 2021 
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33. Lege pentru modificarea și completarea Legii educației 

naționale nr. 1/2011  

                                                                       (PL-x 215/2021) 

La promulgare 

din 2 iulie 2021 

34. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanaţei de urgenţă a 

Guvernului nr.40/2021 pentru instituirea unor măsuri privind 

buna funcţionarea a sistemului de învăţământ şi pentru 

modificarea art.10 alin.(2) din Legea nr.269/2004 privind 

acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării 

achiziţionării de calculatoare 

                                                                       (PL-x 219/2021) 

La Senat 

din 23 iunie 2021 

35. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.41/2021 pentru modificarea şi completarea 

Legii educaţiei naţionale nr.1/2011  

  (PL-x 226/2021) 

La Senat 

din 29 iunie 2021 

36. Propunere legislativă pentru completarea art.112 din Legea 

educaţiei naţionale nr.1/201 

                                                                         (Pl-x 129/2021) 

 

La Senat 

din 28 iunie 2021 

 D. Domeniul drepturile omului, culte, problemele minorităţilor naţionale  şi egalitatea de 

şanse pentru femei şi bărbaţi: 

1. Lege pentru instituirea Zilei Românităţii Balcanice 

 

                                                                          (PL-x 45/2020) 

Legea nr.156/2021 

Monitorul Oficial Partea I 

nr.577 din 8 mai 2021 

2. Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului     nr. 16 la 

Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților 

fundamentale, adoptat la Strasbourg, la 2 octombrie 2013 și 

semnat de România la Strasbourg, la 14 octombrie 2014 

 

                                                                        (PL-x 131/2021) 

La Senat 

din 26 mai 2021 

 

3. Proiect de Lege pentru adoptarea unor măsuri necesare 

punerii în aplicare a Protocolului nr.16 la Convenţia pentru 

apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, 

adoptat la Strasbourg, la 2 octombrie 2013 și semnat de 

România la Strasbourg, la 14 octombrie 2014 

                                                         

(PL-x 132/2021) 

La Senat 

din 26 mai 2021 

 

4. Lege privind alăptarea în spaţiile publice 

 

                                                                          (PL-x 257/2018) 

Legea nr.182/2021 

Monitorul Oficial Partea I 

nr.651 din 1 iulie 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 



 20 
 

 

 

 E. Domeniul  industrii, servicii precum şi transporturi și infrastructură: 

1. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.95/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.25/2001 privind înfiinţarea Companiei 

Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A.  

                                                                         (PL-x409/2021) 

Legea nr.12/2021 

Monitorul Oficial Partea I 

nr.234 din 8 martie 2021 

 

2. Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr. 11/2003 privind gospodărirea în siguranţă a 

deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat 

                                                                                       

(PL-x7/2021) 

Legea nr.54/2021 

Monitorul Oficial Partea I 

nr.316 din 29 martie 2021 

 

3. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă  a Guvernului 

nr. 55/2016 privind reorganizarea Companiei Naţionale de 

Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. şi 

înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere S.A., 

precum şi modificarea şi completarea unor acte normative       

  

(Reexaminare ca urmare a Deciziei CCR nr. 392/  2018) 

(PL-x26/2017) 

Legea nr.50/2021 

Monitorul Oficial Partea I 

nr.315 din 29 martie 2021 

4. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 27/2020 pentru modificarea şi completarea Legii petrolului 

nr. 238/2004  

                                                                         (PL-x163/2020) 

Legea nr.61/2021 

Monitorul Oficial Partea I 

nr.353 din 7 aprilie 2021 

5. Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de 

identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în 

vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării 

acestora în România, a Ordonanţei Guvernului nr.80/2000 

privind omologarea şi certificarea produselor şi materialelor 

de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum şi 

condiţiile de introducere pe piaţă şi de comercializare a 

acestora, precum și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 

195/2002 privind circulația pe drumurile publice 

 

             (PL-x601/2020) 

Legea nr.78/2021 

Monitorul Oficial Partea I 

nr.383 din 13 aprilie 2021 

6. Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.28/2016 pentru modificarea şi completarea Legii energiei 

electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 

 

           (PL-x480/2016) 

Legea nr.98/2021 

Monitorul Oficial Partea I 

nr.446 din 27 aprilie 2021 

7. Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr. 52/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România 

în spaţiul feroviar unic european  

         (PL-x423/2019) 

Legea nr.106/2021 

Monitorul Oficial Partea I 

nr.457 din 29 aprilie 2021 



 21 
 

 

 

8. Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr. 47/2019 pentru modificarea şi completare Legii 

nr.346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării 

întreprinderilor mici şi mijlocii                     

                                                                           (PL-x423/2019) 

Legea nr.105/2021 

Monitorul Oficial Partea I 

nr.457 din 29 aprilie 2021 

9. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.172/2020 pentru modificarea și completarea unor acte 

normative, aprobarea unor măsuri privind proiectele de 

mediu cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, 

precum şi pentru reglementarea serviciului public inteligent 

alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane  

 

     (PL-x12/2021) 

Legea nr.121/2021 

Monitorul Oficial Partea I 

nr.473 din 5 mai 2021 

10. 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 şi completarea 

Ordonanţei Guvernului nr.26/2011 privind înfiinţarea 

Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier 

 

                                                                        (PL-x104/2021) 

Legea nr.141/2021 

Monitorul Oficial Partea I 

nr.511 din 17 mai 2021 

11. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.1/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi adoptarea 

unor măsuri necesare pentru înfiinţarea punctului naţional de 

acces, conform regulamentelor delegate de completare a 

Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European şi a 

Consiliului din 7 iulie 2010 privind cadrul pentru 

implementarea sistemelor de transport inteligente în 

domeniul transportului rutier şi pentru interfeţele cu alte 

moduri de transport                                                                 

        (PL-x106/2021) 

Legea nr.142/2021 

Monitorul Oficial Partea I 

nr.511 din 17 mai 2021 

12. Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.55/2019 pentru modificarea şi completarea art.29 din 

Ordonanţa de urgenţă   a   Guvernului   nr.12/1998   privind   

transportul   pe   căile   ferate române   şi   reorganizarea   

Societăţii   Naţionale   a   Căilor   Ferate   Române 

 

(PL-x425/2019) 

Legea nr.144/2021 

Monitorul Oficial Partea I 

nr.511 din 17 mai 2021 

13. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.223/2020 privind aprobarea preluării de către Ministerul 

Transporturilor şi Infrastructurii a drepturilor şi obligaţiilor, 

inclusiv a obligaţiilor de plată a cotizaţiei anuale de membru 

al Organizaţiei de Colaborare a Căilor Ferate (OCCF) 

 

            (PL-x105/2021) 

Legea nr.145/2021 

Monitorul Oficial Partea I 

nr.511 din 17 mai 2021 
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14. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul 

României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind 

cooperarea în legătură cu proiectele nuclearo-energetice de la 

Cernavodă şi în sectorul energiei nucleare civile din 

România, semnat la Bucureşti, la 9 decembrie 2020 şi la 

Upper Marlboro, la 4 decembrie 2020  

 

             (PL-x128/2021) 

La promulgare 

din 30 iunie 2021 

 

15. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.221/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare 

a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi 

perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea 

aparatelor de înregistrare a activităţii acestora  

              (PL-x113/2021) 

Legea nr.173/2021 

Monitorul Oficial Partea I 

nr.636 din 29 iunie 2021 

16. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.47/2020 pentru stabilirea, pe perioada stării de urgenţă 

instituite prin Decretul nr.195/2020, a condiţiilor de 

comercializare a benzinei şi motorinei în contextul crizei 

economice generate de pandemia SARS-CoV-2  

             (PL-x280/2020) 

Legea nr.175/2021 

Monitorul Oficial Partea I 

nr.637 din 29 iunie 2021 

17. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.66/2020 privind modificarea şi completarea art.1 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.47/2020 pentru 

stabilirea, pe perioada stării de urgenţă instituite prin 

Decretul nr.195/2020, a condiţiilor de comercializare a 

benzinei şi motorinei în contextul crizei economice generate 

de pandemia SARS-CoV-2  

          (PL-x349/2020) 

Legea nr.176/2021 

Monitorul Oficial Partea I 

nr.637 din 29 iunie 2021 

18. Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2019 

privind prorogarea termenului prevăzut la art.II din Legea 

nr.163/2016 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.10/1995 privind calitatea în construcţii 

          (PL-x541/2019) 

La promulgare 

din 19 iunie 2021 

 

19. Lege pentru modificarea și completarea Legii serviciului 

public de alimentare cu energie termică nr.325/2006, pentru 

modificarea alin.(5) al art.10 din Legea nr.121/2014 privind 

eficiența energetică și pentru completarea alin.(3) al art.291 

din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal  

 

Reexaminare, la cererea Preşedintelui României 

 

           (PL-x567/2008) 

 

 

 

 

 

La promulgare 

din 5 iulie 2021 
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 F.  Domeniul administraţie publică: 

 

1. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului 

nr.84/2020 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea 

implementării Programului operaţional Ajutorarea persoanelor 

defavorizate - POAD    

                                                                          (PL-x404/2020) 

Legea nr.28/2021 

Monitorul Oficial Partea I 

nr.258 din 15 martie 2021 

2. Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 

212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul 

administrației publice centrale și pentru modificarea și 

completarea unor acte normative  

           (PL-x1/2021) 

Legea nr.109/2021 

Monitorul Oficial Partea I 

nr.457 din 29 aprilie2021 

3. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.61/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.98/2010 privind identificarea, 

desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice 

 

          (PL-x430/2019) 

Legea nr.71/2021 

Monitorul Oficial Partea I 

nr.457 din 29 aprilie 2021 

4. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.214/2020 privind modificarea și completarea art.10 din 

Ordonanţa de urgență a Guvernului nr.28/2013 pentru 

aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală și pentru 

instituirea unor măsuri pentru derularea Programului național 

de dezvoltare locală etapa I 

           (PL-x96/2021) 

Legea nr.76/2021 

Monitorul Oficial Partea I 

nr.382 din 13 aprilie 2021 

5. Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr. 63/2019 pentru completarea art. 61 alin. (2) din Ordonanța 

de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ 

                                                                         (PL-x470/2019) 

Legea nr.153/2021 

Monitorul Oficial Partea I 

nr.577 din 8 iunie 2021 

6. Lege privind aderarea Secretariatului General al Guvernului 

la Reţeaua Europeană a Consiliilor Europene de Mediu şi 

Dezvoltare Durabilă (EEAC) şi aprobarea plăţii 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 

  

  (PL-x107/2021) 

Legea nr.148/2021 

Monitorul Oficial Partea I 

nr.530 din 21 mai 2021 

7. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.63/2019 pentru completarea art.61 alin.(2) din Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ  

            (PL-x470/2019) 

Legea nr.153/2021 

Monitorul Oficial Partea I 

nr.577 din 8 iunie 2021 
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8. Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.3/2020 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 

nr.83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa 

paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim 

permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor 

   

                                                                         (PL-x 115/2020) 

Legea nr.170/2021 

Monitorul Oficial Partea I 

nr.622 din 24 iunie 2021 

9. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.4/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ 

 

                                                                        (PL-x 120/2021) 

Legea nr.155/2021 

Monitorul Oficial Partea I 

nr.571 din 4 iunie 2021 

10. Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului 

nr.63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în 

Construcţii - I.S.C.                                                         

                                                                        (PL-x 244/2021) 

La promulgare 

din 1 iulie 2021 

 

11. Lege pentru declararea zilei de 15 noiembrie ca Ziua Revoltei 

Anticomuniste de la Braşov din 1987  

                                                                        (PL-x 248/2021) 

La promulgare 

din 3 iulie 2021 

 

12. Propunere legislativă pentru completarea Art.138 şi a Art.178 

din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ 

                     (PL-x 124/2021)  

La Senat 

din 23 iunie 2021 

 

13. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.39/2021 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.19/2020 privind organizarea şi desfăşurarea 

recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 

2021 

                                                                        (PL-x 270/2021) 

La promulgare 

din 1 iulie 2021 

 

 G. Domeniul muncă, protecţie socială și  sindicate: 

 

1. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 120/2020 privind instituirea unor măsuri de sprijin 

destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei 

epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului 

SARS-CoV-2 

 (PL-x 508/2020) 

Legea nr. 23/2021 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.254 din 12 martie 2021 

2. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 59/2020 pentru stabilirea unor măsuri suplimentare în 

domeniul protecției sociale în contextul situației 

epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului 

SARS-CoV-2    

                                                                          (PL-x 325/2020) 

Legea nr. 52/2021 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.316 din 29 martie 2021 
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3. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.211/2020 privind prelungirea aplicării unor măsuri de 

protecţie socială adoptate în contextul răspândirii 

coronavirusului  

SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.132/2020 privind măsuri de sprijin 

destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei 

epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului 

SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării 

forţei de muncă      

                                                                          (PL-x 82/2021) 

Legea nr. 58/2021 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.345 din 5 aprilie 2021 

4. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 182/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere 

pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia 

limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun 

prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în 

unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a 

răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi a art. 6 

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind 

măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în 

contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea 

coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea 

creşterii ocupării forţei de muncă       

                                                                           (PL-x 22/2021) 

Legea nr. 59/2021 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.352 din 6 aprilie 2021 

5. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 56/2019 pentru completarea Legii nr. 52/2011 privind 

exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de 

zilieri  

                                                                        (PL-x 409/2019) 

Legea nr. 72/2021 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.377 din 12 aprilie 2021 

6. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 13/2019 pentru completarea Legii nr. 176/2018 privind 

internshipul  

                                                                         (PL-x 214/2019) 

Legea nr. 79/2021 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.382 din 13 aprilie 2021 

7. Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.60/2017 pentru modificarea și completarea Legii 

nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap                             

                                                                         (PL-x 389/2017) 

Legea nr. 81/2021 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.384 din 13 aprilie 2021 

8. Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.60/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative din domeniul forţei de muncă 

           (PL-x 518/2018) 

Legea nr. 89/2021 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.413 din 20 aprilie 2021 

9. Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr. 58/2019 pentru modificarea şi completarea 

           (PL-x 427/2019) 

Legea nr. 91/2021 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.413 din 20 aprilie 2021 
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10. Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr. 69/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap   

             (PL-x 550/2018) 

Legea nr. 92/2021 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.413 din 20 aprilie 2021 

11. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

115/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor 

de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de mese 

calde pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru 

mese calde, acordate din fonduri externe nerambursabile, 

precum și unele măsuri de distribuire a acestora 

           (PL-x 504/2020) 

Legea nr.112/2021 

Monitorul Oficial Partea I 

nr.457 din 29 aprilie 2021 

12.  Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 55/2020 privind instituirea unor măsuri de protecție socială 

în contextul situației epidemiologice determinate de 

răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2   

             (PL-x 307/2020) 

Legea nr.110/2021 

Monitorul Oficial Partea I 

nr.457 din 29 aprilie 2021 

13. Lege pentru completarea art. 107 din Legea nr. 263/2010 

privind sistemul unitar de pensii publice 

              (PL-x 609/2020) 

Legea nr.113/2021 

Monitorul Oficial Partea I 

nr.459 din 29 aprilie 2021 

14. Lege pentru completarea art.34 din Legea nr.53/2003 - Codul 

muncii  

             (PL-x 354/2019) 

Legea nr.138/2021 

Monitorul Oficial Partea I 

nr.501 din 13 mai 2021 

15. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.179/2020 privind instituirea unor măsuri pentru asigurarea 

resurselor umane necesare instituţiilor din cadrul sistemului 

naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională, 

Ministerului Sănătăţii şi unităţilor subordonate, unităţilor 

sanitare şi serviciilor de asistenţă socială în contextul situaţiei 

epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului 

SARS-CoV-2  

           (PL-x 19/2021) 

Legea nr.139/2021 

Monitorul Oficial Partea I 

nr.505 din 14 mai 2021 

16. Lege  pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi 

persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în 

România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 

martie 1945 din motive etnice 

                                                                          (PL-x 167/2021) 

Legea nr.154/2021 

Monitorul Oficial Partea I 

nr.573 din 7 mai 2021 

17. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.416/2001 

privind venitul minim garantat 

            (PL-x 265/2020) 

Legea nr.158/2021 

Monitorul Oficial Partea I 

nr.577 din 8 iunie 2021 

18. Lege pentru modificarea art.15 alin.(6) din Legea 

nr.327/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale 

personalului de probaţiune  

(PL-x 166/2021) 

Legea nr.169/2021 

Monitorul Oficial Partea I 

nr.622 din 24 iunie 2021 
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19. Lege pentru modificarea şi completarea art.7 din Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.43/2020 pentru aprobarea unor 

măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a 

răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de 

urgenţă  

                                                                        (PL-x 605/2020) 

Legea nr.166/2021 

Monitorul Oficial Partea I 

nr.618 din 23 iunie 2021 

20. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.163/2020 pentru completarea art.159 din Legea 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precum 

şi pentru adoptarea unor măsuri în domeniul asigurării unor 

persoane în sistemul public de pensii  

                                                                          (PL-x 666/2020) 

Legea nr.168/2021 

Monitorul Oficial Partea I 

nr.618 din 23 iunie 2021 

21. Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.22/2019 

privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea 

Regulamentului (UE) 2016/589 al Parlamentului European şi 

al Consiliului din 13 aprilie 2016 privind o reţea europeană 

de servicii de ocupare a forţei de muncă (EURES), accesul 

lucrătorilor la servicii de mobilitate şi integrarea mai bună a 

pieţelor forţei de muncă şi de modificare a Regulamentelor 

(UE) nr.492/2011 şi (UE) nr.1296/2013 

                                                                          (PL-x 492/2019) 

Legea nr.177/2021 

Monitorul Oficial Partea I 

nr.638 din 29 iunie 2021 

22. Lege pentru completarea art.861 din Legea nr.448/2006 

privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap 

                                                                         (PL-x 359/2020) 

Legea nr.185/2021 

Monitorul Oficial Partea I 

nr.657 din 2 iulie 2021 

23. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.49/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi 

indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate precum şi 

pentru reglementarea unor măsuri de protecţie socială  

 

                                                                         (PL-x 282/2020) 

Legea nr.180/2021 

Monitorul Oficial Partea I 

nr.639 din 29 iunie 2021 

24. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 

privind sistemul unitar de pensii publice 

                                                          

(PL-x 75/2021) 

La promulgare 

din 28 iunie 2021 

25. Proiect de Lege pentru completarea art.5 din Legea nr.8/2016 

privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia 

privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi  

 

                                                                           (Pl-x 126/2021) 

La Senat 

din 16 iunie 2021 

26. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.208/2020 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecţie socială 

în perioada sezonului rece 

 

         (PL-x 87/2021) 

La promulgare 

din 1 iulie 2021 
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27. Lege pentru modificarea Anexei nr.I la Legea-cadru 

nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice  

          (PL-x 276/2021) 

La promulgare 

din 5 iulie 2021 

28. Lege pentru completarea Legii nr.55/2020 privind unele 

măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei 

de COVID-19  

         (PL-x 214/2021) 

La promulgare 

din 5 iulie 2021 

29. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.53/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative privind măsuri de protecţie socială determinate de 

răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 

                                                                       (PL-x 284/2020) 

La promulgare 

din 2 iulie 2021 

30. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.76/2002 

privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea 

ocupării forţei de muncă 

                                                                        (PL-x 213/2018) 

 

La promulgare 

din 5 iulie 2021 

 H. Domeniul comunicaţii  şi tehnologia  informaţiei: 

 

1. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 

56/2020 privind unele măsuri provizorii în contextul situaţiei 

epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului 

SARS-CoV-2  

                                                                        (PL-x 308/2020) 

Legea nr.27/2021 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.258 din 15 martie 2021 

2. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 119/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 

362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de 

securitate a rețelelor și sistemelor informatice  

      

             (PL-x 506/2020) 

Legea nr.40/2021 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.263 din 17 martie 2021 

3. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 76/2019 pentru prorogarea unor termene prevăzute la art. 

24 alin. (51) şi (61) din Legea nr. 362/2018 privind asigurarea 

unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor 

informatice, precum şi a termenului prevăzut la art. II din 

Ordonanţa Guvernului nr. 2/2019 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel 

comun ridicat de securitate a reţelelor si sistemelor 

informatice 

                 (PL-x 27/2020) 

Legea nr.94/2021 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.413 din 20 aprilie 2021 

4. Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.5/2019 

pentru prorogarea unui termen prevăzut în art.2 alin.(1) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.18/2015 privind 

stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziţiei de 

la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală 

terestră şi implementarea serviciilor multimedia la nivel 

naţional                                                    

                                                                         (PL-x 532/2019) 

Legea nr.135/2021 

Monitorul Oficial Partea I 

nr.501 din 13 mai 2021 
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5. Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2019 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.13/2013 privind serviciile poştale 

 

                                                                         (PL-x 548/2019) 

Legea nr.136/2021 

Monitorul Oficial Partea I 

nr.501 din 13 mai 2021 

6. Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.23/2019 

pentru modificarea art.137 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.111/2011 privind comunicaţiile electronice 

 

                                                                      (PL-x 544/2019) 

Legea nr.544/2021 

Monitorul Oficial Partea I 

nr.530 din 21 mai 2021 

7. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.36/2021 privind utilizarea semnăturii electronice avansate 

sau semnăturii electronice calificate, însoţite de marca 

temporală electronică sau marcă temporală electronică 

calificată şi sigiliul electronic calificat al angajatorului în 

domeniul relaţiilor de muncă şi pentru modificarea si 

completarea unor acte normative 

           (PL-x 263/2021) 

 

La promulgare 

din 1 iulie 2021 

 

 

I.  Domeniul sănătate şi familie: 

1. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului 

nr. 46/2020 pentru completarea art. 8 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgenţă 

medicală, precum şi unele măsuri aferente instituirii carantinei 

      

                                                                          (PL-x 279/2020) 

Legea nr.25/2021 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.258 din  15 martie 2021 

2. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 162/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, 

începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei 

epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului 

SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul 

fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor 

acte normative  

                                                                     (PL-x 633/2020)  

Legea nr.60/2021 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.352 din  6 aprilie 2021 

3. Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr. 99/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi 

indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate 

 

        (PL-x 98/2018)  

Legea nr. 97/2021 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.413 din 20 aprilie 2021 

4. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 76/2020 pentru abrogarea Legii nr. 207/2016 privind 

reglementarea marketingului înlocuitorilor laptelui matern 

 

           (PL-x 380/2020) 

Legea nr.111/2021 

Monitorul Oficial Partea I 

nr.457 din 29 aprilie 2021 
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5. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.180/2020 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul 

sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, a 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind 

concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, 

precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea 

concediilor medicale 

              (PL-x 20/2021) 

Legea nr.126/2021 

Monitorul Oficial Partea I 

nr.475 din 6 mai 2021 

 

6. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.209/2020 privind modificarea art.IV alin.(6) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.180/2020 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.136/2020 privind 

instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în 

situaţii de risc epidemiologic şi biologic, a Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi 

indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, precum şi 

pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea 

concediilor medicale şi pentru reglementarea unor măsuri în 

domeniul sănătăţii cauzate de evoluţia răspândirii infecţiilor 

determinate de virusul SARS-CoV-2 

                 (PL-x 20/2021) 

Legea nr.128/2021 

Monitorul Oficial Partea I 

nr.475 din 6 mai 2021 

 

7. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.219/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.11/2020 privind stocurile de urgenţă 

medicală, precum şi unele măsuri aferente instituirii 

carantinei  

          (PL-x 94/2021) 

Legea nr.140/2021 

Monitorul Oficial Partea I 

nr.505 din 14 mai 2021 

8. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.197/2020 privind unele măsuri în domeniul asistenţei 

medicale pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei 

de COVID-19 

             (PL-x 63/2021) 

Legea nr.162/2021 

Monitorul Oficial Partea I 

nr.590 din 11 iunie 2021 

9. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.218/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, 

începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei 

epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului 

SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul 

fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, precum şi a altor 

acte normative  

             (PL-x 93/2021) 

Legea nr.172/2021 

Monitorul Oficial Partea I 

nr.637 din 29 iunie 2021 

10. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.74/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea 

rezidenţiatului, precum şi pentru completarea Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii 

               (PL-x 23/2020) 

La promulgare 

din  2 iulie 2021 
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J.  Domeniul agricultură şi mediu înconjurător: 

 

1.  Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr. 149/2020 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat 

pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul bovin în 

contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-

19 

                  (PL-x 635/2020) 

Legea nr. 19/2021 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.254 din 12 martie 2021 

 

2. Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 

150/2020 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru 

susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul suin în contextul 

crizei economice generate de pandemia de COVID-19    

 

                                                                          (PL-x 636/2020) 

Legea nr. 20/2021 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.254 din 12 martie 2021 

3. Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 

151/2020 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru 

susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul avicol în 

contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-

19  

                                                                         (PL-x 637/2020) 

Legea nr. 21/2021 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.254 din 12 martie 2021 

4. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

81/2020 privind modificarea și completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor 

de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și 

pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind 

societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură   

     

                                                                          (PL-x 382/2020) 

Legea nr. 41/2021 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.269 din 17 martie 2021 

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

137/2020 privind acumularea în vederea constituirii ca stoc 

rezervă de stat a unei cantități de grâu pentru panificație  

     

                                                                          (PL-x 575/2020) 

Legea nr. 44/2021 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.269 din 17 martie 2021 

6. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

110/2018 privind modificarea anexei la Ordonanţa de urgenţă 

a Guvernului nr. 92/2011 pentru aprobarea organizării unor 

acţiuni de informare şi promovare privind politicile aplicate în 

domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale, în plan intern şi 

internaţional  

                                                                       (PL-x 58/2019)  

Legea nr. 68/2021 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.377 din 12 aprilie 2021 

7. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

65/2019 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 34/2012 pentru stabilirea cadrului 

instituţional de acţiune în scopul utilizării durabile a 

pesticidelor pe teritoriul României 

                                                                       (PL-x 456/2019) 

Legea nr. 70/2021 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.377 din 12 aprilie 2021 
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8. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.193/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței 

Guvernului nr.4/2019 privind reorganizarea sistemului 

naţional de clasificare a carcaselor de bovine, porcine şi ovine, 

precum şi monitorizarea, controlul şi raportarea preţurilor de 

piaţă ale carcaselor şi ale animalelor vii 

             (PL-x 32/2021) 

Legea nr. 75/2021 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.382 din 13 aprilie 2021 

9. Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative, 

în vederea transpunerii unor acte juridice ale Uniunii Europene 

în domeniul protecției mediului 

 

          (PL-x 825/2015) 

Legea nr. 90/2021 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.413 din 20 aprilie 2021 

10. Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.85/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi 

acvacultura 

    

(Reexaminare ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale 

nr.383/2019) 

              (PL-x 132/2017)                  

În reexaminare la Senat, la cererea 

Președintelui României,  

din 19 aprilie 2021 

11. Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 38/2016 pentru modificarea şi completarea Legii  

nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor 

şi a deşeurilor de ambalaje  

                              (PL-x 482/2016) 

Legea nr. 99/2016 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.446 din 27 aprilie 2021 

12. Legea privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 105/2017 pentru modificarea art. 23 alin. (1) lit. c) din 

Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006 

          

(Reexaminare ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale 

nr.76/2019) 

            (PL-x 126/2018) 

Legea nr. 84/2021 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.403 din 16 aprilie 2021 

13. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

87/2019 privind prorogarea termenului prevăzut la art. 6 din 

Ordonanţa Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea şi 

finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi 

gospodărire a apelor 

               (PL-x 80/2020) 

Legea nr.107/2021 

Monitorul Oficial Partea I 

nr.457 din 29 aprilie 2021 

14. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

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

pentru susţinerea activităţii producătorilor din sectorul 

vitivinicol în contextul crizei economice generate de pandemia 

de COVID-19 

  (PL-x 84/2021) 

Legea nr.122/2021 

Monitorul Oficial Partea I 

nr.470 din 5 mai 2021 

15. Lege pentru completarea art.66 din Legea îmbunătăţirilor 

funciare nr.138/2004 

                                                                          (PL-x 515/2021) 

Legea nr.125/2021 

Monitorul Oficial Partea I 

nr.475 din 6 mai 2021 



 33 
 

 

 

16. Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.75/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative în domeniul protecţiei mediului şi al regimului 

străinilor 

 

Reexaminare ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale 

nr.214 /2019 

                                                                          (PL-x 561/2018) 

Legea nr.151/2021 

Monitorul Oficial Partea I 

nr.573 din 7 iunie 2021 

17. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.45/2019 privind modificarea şi completarea unor acte 

normative din domeniul îmbunătăţirilor funciare 

 

             (PL-x 392/2019) 

Legea nr.167/2021 

Monitorul Oficial Partea I 

nr.619 din 23 iunie 2021 

18. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.266/2002 

privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea 

calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, 

precum şi testarea şi înregistrarea soiurilor de plante  

 

                                                                          (PL-x 179/2020) 

La promulgare 

din 19 iunie 2021 

 

19. Lege pentru modificarea art.1 alin.(1) din Legea nr.137/2011 

privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al 

statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi 

Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Institutul Naţional de 

Cercetare - Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr 

Braşov în domeniul public al municipiului Braşov şi în 

administrarea Consiliului Local al Municipiului Braşov, 

judeţul Braşov  

                                                                       (PL-x 266/2021) 

La promulgare 

din 1 iulie 2021 

 

20. Lege pentru modificarea Legii nr.282/2010 privind 

transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din 

administrarea Staţiunii de Cercetare şi Producţie pentru 

Cultura şi Industrializarea Sfeclei de Zahăr Roman, judeţul 

Neamţ, în domeniul public al judeţului Neamţ şi în 

administrarea Consiliului Judeţean Neamţ, în vederea 

realizării unor staţii de transfer şi sortare în cadrul proiectului 

"Sistem integrat de gestionare a deşeurilor în judeţul Neamţ"  

 

          (PL-x 168/2020) 

 

La promulgare 

din 5 iulie 2021 

 

 K. Domeniul apărare, ordine publică şi siguranţă naţională: 

 

1. Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi 

Consiliul de Miniştri al Bosniei şi Herţegovinei privind 

protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la 

Sarajevo, la 27 ianuarie 2020 

                                                                         (PL-x673/2020) 

Legea nr. 64/2021 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 374 din 12 aprilie 2021 

2. Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative 

din domeniul apărării naţionale  

                                                                           (PL-x19/2020) 

Legea nr. 17/2021 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 254 din 12 martie 2021 
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3. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 

46/2019 privind operarea Sistemului de avertizare a populaţiei 

în situaţii de urgenţă „RO-ALERT"   

                                                                           (PL-x403/2019) 

Legea nr. 24/2021 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 258 din 15 martie 2021 

4. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 36/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative, precum şi pentru adoptarea unor măsuri pe timpul 

stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind 

instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României  

          (PL-x240/2020) 

Legea nr. 30/2021 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 258 din 15 martie 2021 

5. Lege pentru realizarea „Capabilității de luptă împotriva 

navelor de suprafață”, aferentă programului de înzestrare 

„Sistem de instalații mobile de lansare rachete antinavă” 

(SIML)     

                               (PL-x88/2021) 

Legea nr. 37/2021 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 263 din 17 martie 2021 

6. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 270/2015 

privind Statutul rezerviștilor voluntari  

           (PL-x4/2021) 

Legea nr. 115/2021 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 468 din 5 mai 2021 

7. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.204/2020 privind stabilirea unor măsuri de aplicare a 

Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii 

și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea 

Europeană a Energiei Atomice, în materie de reglementare a 

dreptului de intrare și ședere pe teritoriul României 

 

                 (PL-x40/2021) 

Legea nr. 77/2021 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 382 din 13 aprilie 2021 

8. Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență 

a Guvernului nr.158/1999 privind regimul de control al 

exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse 

militare      

                         (PL-x368/2020) 

Legea nr. 80/2021 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 381 din 13 aprilie 2021 

9. Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului  

nr. 16/2019 pentru modificarea art. 1 alin. (1) lit. c) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/1999 cu privire la 

valorificarea bunurilor scoase din funcţiune, aflate în 

administrarea instituţiilor publice de apărare, ordine publică 

şi siguranţă naţională 

             (PL-x540/2019) 

Legea nr.118/2021 

Monitorul Oficial Partea I 

nr.467 din 4 mai 2021 

 

10. Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.17/2019 

pentru modificarea pct. 1 din anexa la Legea nr.196/2002 

pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.74/2001 privind 

abilitarea Ministerului Afacerilor Interne de a angaja şi presta 

servicii 

           (PL-x436/2019) 

Legea nr.132/2021 

Monitorul Oficial Partea I 

nr.501 din 13 mai 2021 
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11. 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  

                                                                         (PL-x103/2021) 

Legea nr.129/2021 

Monitorul Oficial Partea I 

nr.475 din 6 mai 2021 

 

12. Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.17/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative din domeniul apărării naţionale 

                                                                         (PL-x160/2020) 

Legea nr.120/2021 

Monitorul Oficial Partea I 

nr.470 din 5 mai 2021 

 

13. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul 

României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind 

cooperarea în domeniul tehnico-militar, semnat la Bucureşti, 

la 5 septembrie 2020  

 

    (PL-x143/2021) 

La promulgare 

din 30 iunie 2021 

 

14. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.42/2021 privind ratificarea Protocolului dintre 

Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria, semnat 

la Ruse, la 18 martie 2021, de amendare a Acordului dintre 

Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind 

operaţiile transfrontaliere de poliţie aeriană, semnat la 

Bucureşti, la 12 octombrie 2011 

(PL-x227/2021) 

La promulgare 

din 1 iulie 2021 

 

15. Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de 

Frontieră Române  

                                                                         (PL-x464/2019) 

La promulgare 

din 5 iulie 2021 

16. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.14/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor 

în România  

                                                                         (PL-x138/2021) 

 

La promulgare 

din 2 iulie 2021 

 L. Domeniul politică externă: 

 

1. Lege pentru modificarea Legii nr. 62/2019 privind activitatea 

consulară  

               (PL-x455/2020) 

Legea nr.46/2021 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.274 din 18 martie  2021 

2. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 37/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare 

a sancţiunilor internaţionale 

         (PL-x347/2019) 

 

 

 

 

Legea nr.69/2021 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.377 din 12 aprilie  2021 
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 M. Domeniul economic: 

 

1. Lege privind Fondul de compensare a investitorilor   

                      

             (PL-x654 /2018) 

Legea nr.88/2021 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.420 din 21 aprilie  2021 

2. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.10/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.224/2020 privind unele măsuri 

pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile 

din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de 

alimentaţie şi agenţii de turism, a căror activitate a fost 

afectată în contextul pandemiei de COVID-19, precum şi 

privind unele măsuri fiscale  

 

                                                                           (PL-x135/2021)                 

Legea nr.159/2021 

Monitorul Oficial, Partea I 

nr.590 din 11 iunie  2021 

3. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.63/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă nr.109/2008 privind acordarea de ajutor de stat 

individual având ca obiectiv dezvoltarea regională  

                                                       

(PL-x25/2017)                 

La promulgare 

din 2 iulie 2021 

 
* Date existente la 7 iulie  2021 
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IV. CENTRALIZATOR 

AL PROIECTELOR DE LEGI/PROPUNERILOR LEGISLATIVE ADOPTATE 

DE CAMERA DEPUTAŢILOR  

în prima sesiune ordinară a anului 2021 

(februarie - iunie)* 

 
  (pe domenii de reglementare) 

Domeniul de reglementare  

Nr. proiectelor de 

legi/propunerilor 

legislative 

 

A. Domeniul buget-finanţe 37 

B. Domeniul juridic 31 

C. Domeniul învăţământ, ştiinţă, cultură, tineret şi sport 36 

D. Domeniul  drepturile omului, culte, problemele 

minorităţilor naţionale  şi egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi 

 4 

E. Domeniul industrie, servicii, transporturi și infrastructură  19 

F. Domeniul administraţie  publică                 13 

G. Domeniul muncă, protecţie socială, sindicate                 30 

H. Domeniul comunicaţii şi tehnologia informaţiei                   7 

I. Domeniul sănătate şi familie  10 

J. Domeniul agricultură şi mediul înconjurător                 20 

K. Domeniul apărare, ordine publică şi siguranţă naţională                 16 

L. Domeniul politică externă                   2 

M. Domeniul economic     3 

 - proiecte de legi/propunere legislative adoptate                                                                             

Total: 
228 

 - proiecte de legi/propunere legislative respinse definitiv                                      

Total: 
340 

                                                                           
                * Date existente la 7 iulie  2020 
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V. HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR 

adoptate în prima sesiune ordinară a anului 2021 

(februarie - iunie) 

 

 

1.  H.C.D. nr.1/01-02-2021  

HOTĂRÂRE privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaţilor 

2.  H.C.D. nr.2/01-02-2021  

HOTĂRÂRE privind vacantarea funcţiei de secretar general şi de secretar general adjunct ai 

Camerei Deputaţilor 

3.  H.C.D. nr.3/01-02-2021  

HOTĂRÂRE privind numirea secretarului general şi a secretarilor generali adjuncţi ai Camerei 

Deputaţilor 

4.  H.C.D. nr.4/01-02-2021  

HOTĂRÂRE pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Camerei Deputaţilor 

5.  H.C.D. nr.5/01-02-2021  

HOTĂRÂRE privind vacantarea locului de deputat al domnului Constantin-Neculai 

Pătrăuceanu 

6.  H.C.D. nr.6/01-02-2021  

HOTĂRÂRE privind validarea unui mandat de deputat 

7.  H.C.D. nr.7/01-02-2021  

HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 74/2020 pentru 

aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor 

8.  H.C.D. nr.8/01-02-2021  

HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 

74/2020 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei 

Deputaţilor 

9.  H.C.D. nr.9/01-02-2021  

HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 

74/2020 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei 

Deputaţilor 

10.  H.C.D. nr.10/02-02-2021  

HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 42/2018 

privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale serviciilor Camerei 

Deputaţilor 

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=172745
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=172749
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=172750
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=172751
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=172752
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=172753
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=172862
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=172863
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=172864
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=172865
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11.  H.C.D. nr.11/10-02-2021  

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 

European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - O 

strategie pentru hidrogen: pentru o Europă neutră climatic COM (2020)301 

12.  H.C.D. nr.12/10-02-2021  

HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 74/2020 pentru 

aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor 

13.  H.C.D. nr.13/10-02-2021  

HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 74/2020 pentru 

aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor 

14.  H.C.D. nr.14/10-02-2021  

HOTĂRÂRE privind bugetul Camerei Deputatilor pe anul 2021 

15.  H.C.D. nr.15/15-02-2021  

HOTĂRÂRE privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaţilor 

16.  H.C.D. nr.16/17-02-2021  

HOTĂRÂRE privind validarea unui mandat de deputat 

17.  H.C.D. nr.17/17-02-2021  

HOTĂRÂRE privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaţilor 

18.  H.C.D. nr.18/17-02-2021  

HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 74/2020 pentru 

aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor 

19.  H.C.D. nr.19/17-02-2021  

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 

European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Agenda 

pentru competenţe în Europa în vederea obţinerii unei competitivităţi durabile, a echității 

sociale si a rezilienței - COM (2020)274 

20.  H.C.D. nr.20/17-02-2021  

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 

European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul 

Regiunilor referitoare la Strategia UE privind uniunea securității - COM (2020)605 

21.  H.C.D. nr.21/24-02-2021  

HOTĂRÂRE privind aprobarea componentei nominale si a conducerii Delegației permanente a 

Camerei Deputatilor la Adunarea Interparlamentară a Ortodoxiei 

22.  H.C.D. nr.22/24-02-2021  

HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 74/2020 pentru 

aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor 

23.  H.C.D. nr.23/24-02-2021  

HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 74/2020 pentru 

aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor 

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=173106
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=173107
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=173108
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=173109
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=173253
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=173385
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=173390
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=173391
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=173392
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=173393
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=173658
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=173660
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=173659
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24.  H.C.D. nr.24/03-03-2021  

HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 74/2020 pentru 

aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor 

25.  H.C.D. nr.25/08-03-2021  

HOTĂRÂRE privind vacantarea locului de deputat al domnului Ionut Sorin Banciu 

26.  H.C.D. nr.26/10-03-2021  

HOTĂRÂRE privind validarea unui mandat de deputat 

27.  H.C.D. nr.27/10-03-2021  

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 

European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor - 

Stabilirea unui obiectiv mai ambițios în materie de climă pentru Europa în perspectiva anului 

2030 - Investirea într-un viitor neutru din punct de vedere climatic, în interesul cetățenilor-

COM(2020)562 

28.  H.C.D. nr.28/10-03-2021  

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 

European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European si Comitetul Regiunilor - Strategia 

UE pentru combaterea mai eficace a abuzului sexual asupra copiilor - COM(2020) 607 

29.  H.C.D. nr.29/10-03-2021 

HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 74/2020 pentru 

aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor, cu privire la 

numărul de membri si componenta Comisiei pentru muncă și protecție socială 

30.  H.C.D. nr.30/10-03-2021  

HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 74/2020 pentru 

aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor 

31.  H.C.D. nr.31/17-03-2021  

HOTĂRÂRE privind modificarea si completarea anexei la Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 

74/2020 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei 

Deputatilor 

32.  H.C.D. nr.32/24-03-2021  

HOTĂRÂRE privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaţilor 

33.  H.C.D. nr.33/24-03-2021  

HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 74/2020 pentru 

aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor 

34.  H.C.D. nr.34/24-03-2021  

HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 69/2020 pentru 

aprobarea componenţei nominale a Comisiei de validare a mandatelor de deputat 

35.  H.C.D. nr.35/24-03-2021  

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Cartea verde privind îmbătrânirea 

populaţiei - Promovarea solidarităţii si a responsabilităţii între generaţii - COM(2021)50 

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=174189
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=174309
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=174383
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=174384
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=174385
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=174386
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=174387
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=174785
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=175067
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=175068
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=175069
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=175070
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36.  H.C.D. nr.36/24-03-2021  

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 

European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Strategia 

pentru o mobilitate sustenabilă şi inteligentă - înscrierea transporturilor europene pe calea 

viitorului - COM (2020)789 

37.  H.C.D. nr.37/24-03-2021  

HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 74/2020 pentru 

aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor 

38.  H.C.D. nr.38/30-03-2021  

HOTĂRÂRE privind modificarea art. 40 si a lit. e) a art. 47 din Regulamentul Camerei 

Deputatilor 

39.  H.C.D. nr.39/31-03-2021  

HOTĂRÂRE privind completarea Regulamentului Camerei Deputatilor 

40.  H.C.D. nr.40/31-03-2021  

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul 

European si Consiliu - Strategia de securitate cibernetică a UE pentru deceniul digital - JOIN 

(2020)18 

41.  H.C.D. nr.41/07-04-2021  

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 

European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor - Strategia 

farmaceutică pentru Europa - COM(2020)761 

42.  H.C.D. nr.42/21-04-2021  

HOTĂRÂRE pentru numirea a 3 membri ai Adunării reprezentanţilor Casei Naţionale de 

Asigurări de Sănătate 

43.  H.C.D. nr.43/21-04-2021  

HOTĂRÂRE privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaţilor 

44.  H.C.D. nr.44/21-04-2021  

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea către Parlamentul European, 

Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Un nou SEC pentru 

cercetare şi inovare COM (2020) 628 

45.  H.C.D. nr.45/21-04-2021  

HOTĂRÂRE privind contul de execuţie a bugetului Camerei Deputaţilor pe anul 2020 

46.  H.C.D. nr.46/21-04-2021  

HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 74/2020 pentru 

aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor 

47.  H.C.D. nr.47/21-04-2021  

HOTĂRÂRE privind modificarea art. 9 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor 

48.  H.C.D. nr.48/11-05-2021  

HOTĂRÂRE pentru respingerea contestatiei domnului deputat Tanasă Dan 

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=175071
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=175072
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=175255
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=175324
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=175325
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=175623
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=176035
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=176036
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=176037
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=176038
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=176039
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=176040
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=176703
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49.  H.C.D. nr.49/12-05-2021  

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 

European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor - 

Valorificarea la maximum a potențialului inovator al UE - Un plan de acțiune privind 

proprietatea intelectuală care să sprijine redresarea si reziliența UE - COM (2020) 760 

50.  H.C.D. nr.50/12-05-2021  

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 

European si Consiliu - Noua agendă privind consumatorii - Consolidarea rezilienței 

consumatorilor pentru o redresare durabilă - COM (2020) 696 

51.  H.C.D. nr.51/19-05-2021  

HOTĂRÂRE privind modificarea alin. (2) al art. 56 din Regulamentul Camerei Deputatilor 

52.  H.C.D. nr.52/19-05-2021  

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 

European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor privind 

realizarea Spatiului european al educatiei până în 2025 - COM (2020) 625 

53.  H.C.D. nr.53/26-05-2021  

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 

European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor - Planul 

de acțiune pentru educația digitală 2021-2027 - Resetarea educației si formării pentru era 

digitală COM (2020) 624 

54.  H.C.D. nr.54/08-06-2021  

HOTĂRÂRE privind modificarea art. 215 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputatilor 

55.  H.C.D. nr.55/16-06-2021  

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 

European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor - Planul 

de acțiune privind sinergiile dintre industria civilă, industria de apărare si industria spațială - 

COM(2021)70 

56.  H.C.D. nr.56/16-06-2021  

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 

European si Consiliu privind acțiunea umanitară a UE: noi provocări, aceleași principii - 

C0M(2021)110 

57.  H.C.D. nr.57/23-06-2021  

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 

European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor 

Revizuirea politicii comerciale - O politică comercială deschisă, durabilă şi fermă - COM 

(2021) 66 

58.  H.C.D. nr.58/23-06-2021  

HOTĂRÂRE privind completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor 

59.  H.C.D. nr.59/29-06-2021  

HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor 

 

 

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=176704
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=176705
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=176873
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=176900
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=177056
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=177304
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=177450
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=177451
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=177541
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=177542
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=177712
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VI. HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI 

adoptate în prima sesiune ordinară a anului 2021 

(februarie - iunie) 

 

1.  H.P. nr.1/17-02-2021  

HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 12/2006 pentru 

înfiinţarea Comisiei permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind Statutul deputaţilor 

şi al senatorilor, organizarea şi funcţionarea şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi 

Senatului 

2.  H.P. nr.2/17-02-2021  

HOTĂRÂRE pentru instituirea unor măsuri privind Comisia parlamentară a revoluţionarilor 

din Decembrie 1989 

3.  H.P. nr.3/17-02-2021  

HOTĂRÂRE privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Comitetului director al 

Grupului Român al Uniunii Interparlamentare 

4.  H.P. nr.4/17-02-2021  

HOTĂRÂRE privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Grupului mixt de 

control parlamentar specializat al Europol (JPSG) 

5.  H.P. nr.5/17-02-2021  

HOTĂRÂRE privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a 

Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Procesului de Cooperare din Europa de 

Sud-Est 

6.  H.P. nr.6/17-02-2021  

HOTĂRÂRE privind constituirea Delegaţiei permanente a Parlamentului României la 

Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana 

7.  H.P. nr.7/17-02-2021  

HOTĂRÂRE privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a 

Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei 

8.  H.P. nr.8/17-02-2021  

HOTĂRÂRE privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a 

Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre 

9.  H.P. nr.9/17-02-2021  

HOTĂRÂRE privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a 

Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Francofoniei 

10.  H.P. nr.10/17-02-2021  

HOTĂRÂRE privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a 

Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Mediteranei 

11.  H.P. nr.11/17-02-2021  

HOTĂRÂRE privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a 

Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO 

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=173384
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=173408
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=173409
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=173410
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=173411
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=173412
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=173413
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=173414
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=173415
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=173416
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=173417
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12.  H.P. nr.12/17-02-2021  

HOTĂRÂRE privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a 

Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Organizaţiei pentru Securitate şi 

Cooperare în Europa 

13.  H.P. nr.13/17-02-2021  

HOTĂRÂRE privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a 

Parlamentului România la Iniţiativa Central-Europeană- Dimensiunea Parlamentară 

14.  H.P. nr.14/17-02-2021  

HOTĂRÂRE pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei parlamentare a 

revoluţionarilor din decembrie 1989 

15.  H.P. nr.15/17-02-2021  

HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 1/2008 privind 

constituirea Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu 

UNESCO 

16.  H.P. nr.16/17-02-2021  

HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 23/2011 

privind constituirea Comisiei comune pentru integrare europeană dintre Parlamentul României 

şi Parlamentul Republicii Moldova 

17.  H.P. nr.17/17-02-2021  

HOTĂRÂRE privind alegerea membrilor şi a biroului Comisiei comune permanente a Camerei 

Deputaților şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului 

Român de Informații 

18.  H.P. nr.18/17-02-2021  

HOTĂRÂRE pentru alegerea membrilor şi a biroului Comisiei parlamentare speciale pentru 

controlul activităţii Serviciului de Informații Externe 

19.  H.P. nr.19/11-05-2021  

HOTĂRÂRE pentru respingerea Raportului de activitate si a Contului de execuție bugetară ale 

Societății Române de Televiziune pe anul 2019 

20.  H.P. nr.20/11-05-2021  

HOTĂRÂRE pentru respingerea Raportului de activitate si a Contului de execuție bugetară ale 

Societății Române de Radiodifuziune pe anul 2019 

21.  H.P. nr.21/11-05-2021  

HOTĂRÂRE pentru respingerea Raportului de activitate si a Contului de execuție bugetară ale 

Societății Române de Televiziune pe anul 2018 

22.  H.P. nr.22/11-05-2021  

HOTĂRÂRE pentru respingerea Raportului de activitate si a Contului de execuție bugetară ale 

Societății Române de Televiziune pe anul 2017 

23.  H.P. nr.23/11-05-2021  

HOTĂRÂRE pentru respingerea Raportului de activitate si a Contului de execuție bugetară ale 

Societății Române de Radiodifuziune pe anul 2018 

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=173418
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=173419
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=173400
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=173401
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=173402
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=173420
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=173421
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=176678
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=176679
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=176680
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24.  H.P. nr.24/11-05-2021  

HOTĂRÂRE pentru respingerea Raportului de activitate si a Contului de execuție bugetară ale 

Societății Române de Radiodifuziune pe anul 2017 

25.  H.P. nr.25/11-05-2021  

HOTĂRÂRE privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie 

26.  H.P. nr.26/11-05-2021  

HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Autorității Naționale pentru 

Administrare si Reglementare în Comunicatii pe anul 2021 

27.  H.P. nr.27/11-05-2021  

HOTĂRÂRE privind constituirea Grupului PRO- America 

28.  H.P. nr.28/11-12-2021  

HOTĂRÂRE pentru aprobarea Cartei albe a apărării 

29.  H.P. nr.29/11-05-2021  

HOTĂRÂRE privind constituirea Grupului de lucru pentru combaterea cancerului 

30.  H.P. nr.30/11-05-2021  

HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 14/2021 

pentru aprobarea componentei nominale a Comisiei parlamentare a revoluționarilor din 

decembrie 1989 

31.  H.P. nr.31/11-05-2021  

HOTĂRÂRE privind numirea directorului general interimar al Societății Române de 

Televiziune 

32.  H.P. nr.32/11-05-2021  

HOTĂRÂRE privind numirea directorului general interimar al Societății Române de 

Radiodifuziune 

33.  H.P. nr.33/11-05-2021  

HOTĂRÂRE privind numirea unor membri ai Consiliului National al Audiovizualului 

34.  H.P. nr.34/15-06-2021  

HOTĂRÂRE pentru respingerea Raportului de activitate si a execuției bugetare ale Consiliului 

National al Audiovizualului pe anul 2020 

35.  H.P. nr.35/16-06-2021  

HOTĂRÂRE privind participarea Armatei României, cu forte, mijloace și echipamente, la 

misiunea Task Force Takuba in Sahel, sub conducerea Franței, începând cu trimestrul al IV-lea 

al anului 2021 

36.  H.P. nr.36/16-06-2021  

HOTĂRÂRE pentru revocarea doamnei Renate Weber din funcția de Avocat al Poporului 

 

 

 

 

 

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=176681
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=176708
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=176695
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=176689
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=176719
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=176690
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=176691
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=176682
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=176683
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=176684
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=177409
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=177444
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=177441
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VII. STADIUL PROIECTELOR DE LEGI  CUPRINSE  ÎN  PROGRAMUL  LEGISLATIV  PRIORITAR  

 AL  GUVERNULUI  

în prima sesiune ordinară parlamentară a anului 2021 

(februarie – iunie) 
 

 

În martie  2021, Guvernul a discutat şi aprobat Lista priorităţilor legislative ale Guvernului pentru prima  sesiune ordinară a anului 2021, 

care  cuprinde 122 de proiecte de legi.  

Din totalul proiectelor de legi, 55 au fost înregistrate la Camera Deputaţilor şi au parcurs diferite etape ale procesului legislativ:  

 

Stadiul proiectelor de legi Senat CAMERA DEPUTAŢILOR 

Camera decizională Proiecte În procedură ÎN PROCEDURĂ  ADOPTATE / RESPINSE 

Senat: 

 

 

7 

 

0 
- pe ordinea de zi a plenului: 

- la comisiile permanente:  

- înregistrate la BP: 

 

0 

0 

0 

- transmise la Senat: 

- respinse definitiv: 

- în curs de promulgare: 

- legi promulgate: 

2 

0 

1 

4 

Camera Deputaţilor:  27 0 

- pe ordinea de zi a plenului: 

- la comisiile permanente: 

- înregistrate la BP : 

1 

16 

0 

- transmise la Senat: 

- respinse definitiv: 

- în curs de promulgare: 

- legi promulgate: 

0 

0 

3 

7 

Senat+Camera Deputaților:     21             -    

- pe ordinea de zi a plenului: 

- la comisiile permanente: 

- înregistrate la BP : 

10 

10 

  0 

- respinse definitiv: 

- în curs de promulgare: 

- legi promulgate: 

0 

0 

1 

Total: 55 0  

 

37 

  

 

18 
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                                                                                                                                                                                                         ANEXĂ 

 

 

STADIUL PROIECTELOR DE LEGI  

 cuprinse  în  Programul  legislativ  prioritar  al  Guvernului 

pentru prima sesiune ordinară parlamentară a anului 2021 
 

 

II..  PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGII  AAFFLLAATTEE  ÎÎNN  PPRROOCCEEDDUURRĂĂ  LLEEGGIISSLLAATTIIVVĂĂ  LLAA  CCAAMMEERRAA  DDEEPPUUTTAAŢŢIILLOORR    

                                        

Nr. 

crt 
Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

1 

PLx 

539/2019 

 

L 

355/2019 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.15/2019 pentru reglementarea 

unor măsuri fiscal bugetare.  
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

 Modificarea art.10 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.77/2009, precum şi modificarea şi completarea 

art.4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.20/2013. 

Astfel, în temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă 

nr.114/2018, a fost înfiinţată pe lângă Oficiul Naţional pentru 

Jocuri de Noroc (O.N.J.N.) o activitate finanţată integral din 

venituri proprii în conformitate cu prevederile Legii 

nr.500/2002, pentru promovarea respectării principiilor şi 

măsurilor privind jocurile de noroc responsabile social. 

S  - Adoptată pe 

21.10.2019 

CD  -  OZ Plen 

BUG 

 

 

 

Raport depus 

pe 04.06.2021 

(285/R/2021) 

2 

PLx 

210/2021 

 

L 

85/2021 

Proiect de Lege privind stabilirea măsurilor 

de protecţie socială pentru consumatorul 

vulnerabil de energie.  
- Caracter: organic 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

 Stabilirea criteriilor de încadrare în categoria consumatorilor 

vulnerabili de energie, măsurile de protecţie socială pentru 

aceştia şi, în special accesul la resursele energetice pentru 

satisfacerea nevoilor esenţiale ale gospodăriei în scopul 

prevenirii şi combaterii sărăciei energetice.  

S  - Adoptată pe 

17.05.2021 

CD -  POL EC 

și IND 

pt. raport comun 
 

 

 

TDR: 

10.06.2021 

 

3 

PLx  

435/2019 

 

L 

285/2019 

Proiect de lege pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative şi pentru 

stabilirea unor măsuri financiare în domeniul 

unor programe gestionate de Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 

Publice.  
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Amendarea unor acte normative, precum și stabilirea unor 

măsuri financiare. 

 

 

S  - Adoptată pe 

02.10.2019 

CD -  BUG și 

ADMIN 

pt. raport comun 

 

 

 

 

 

 

 

TDR: 

24.10.2019 
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Nr. 

crt 
Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

4 

PLx 

592/2018 

 

L 

467/2018 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.18/2018 privind reglementarea 

unor măsuri în domeniul inspecţiei 

economico-financiare efectuate de Ministerul 

Finanţelor Publice şi pentru completarea unor 

acte normative.  
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Abilitarea Ministerului Finanţelor Publice de a exercita acţiuni 

de control asupra modului de utilizare a sumelor acordate prin 

acţiuni de sponsorizare/mecenat în scopul susţinerii unor 

activităţi fără scop lucrativ, al respectării destinaţiei fondurilor 

acordate, precum şi a modului de utilizare a fondurilor publice 

acordate de la bugetul general consolidat. 

S  - Adoptată pe 

17.10.2018 

CD - BUG  

Trimis pe data 

de 29.03.2021 

pt. raport 

suplimentar  

 

 

 

 

5 

PLx 

165/2020 

 

L 

7/2020 

Proiect de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.132/2017 privind 

asigurarea obligatorie de răspundere civilă 

auto pentru prejudicii produse terţilor prin 

accidente de vehicule şi tramvaie.  
- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

 

Modificarea şi completarea Legii nr.132/2017, pentru 

asigurarea respectării obligaţiilor ce revin României potrivit 

Directivei 2009/138/CE şi Directivei 2009/103/CE, având în 

vedere emiterea de către Comisia Europeană a Avizului 

motivat din 26.07.2019. Intervenţiile legislative vizează 

schimbarea modului de funcţionare a „asiguratului cu risc 

ridicatˮ, abrogarea prevederilor ce limitează cheltuielile 

administrative şi de vânzare ale poliţei de asigurare ce pot fi 

incluse de către asiguratori în calculul tarifelor de primă. De 

asemenea, se propune eliminarea obligaţiei A.S.F. de 

reglementare a modului de calcul al tarifelor de primă, a 

criteriilor de risc, a indicilor de încadrare, a coeficienţilor de 

majorare şi/sau corecţie ori alte instrumente de ajustare a 

tarifelor de primă, condiţii în care calculul va avea în vedere 

respectarea principiilor actuariale general acceptate. 

S  - Adoptată pe 

23.04.2020 

CD - BUG, 

IND, TRSP și 

JUR  

pt. raport comun  

 
 

 

 

 

 

TDR: 

14.05.2020 

6 

PLx 

380/2017 

 

L 

235/2017 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.17/2017 pentru modificarea 

art.8 din Legea nr.165/2016 privind siguranţa 

operaţiunilor petroliere offshore.  
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Modificarea Legii nr.165/2016, în sensul ca Autoritatea 

Competentă de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere 

Offshore la Marea Neagră să fie condusă de un preşedinte cu 

rang de secretar de stat şi de doi vicepreşedinţi cu rang de 

subsecretar de stat, numiţi prin decizie a prim-ministrului pe o 

perioadă de 5 ani. Prin proiect se modifică şi normele care 

reglementează incompatibilitatea pentru funcţiile de preşedinte 

şi vicepreşedinte, precum şi modalitatea de încetare din funcţie 

a preşedintelui, respectiv a vicepreşedinţilor. 

 

 

S  - Adoptat pe 

14.10.2020 

CD -  IND și 

MED  

pt. raport comun 

 

TDR: 

09.11.2017 

7 

PLx 

641/2020 

 

L 

613/2020 

Proiect de Lege pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.195/2002, în principal în scopul transpunerii 

unora dintre dispozitiile Directivei (UE) 2018/645 a 

Parlamentului European şi a Consiliului din 18 aprilie 2018 de 

 

 

S  - Respins pe 

14.10.2020 

TDR: 

03.11.2020 
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Nr. 

crt 
Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

drumurile publice.  
- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

modificare a Directivei 2003/59/CE privind calificarea iniţială 

şi formarea periodică a conducătorilor auto ai anumitor 

vehicule rutiere destinate transportului de mărfuri sau de 

persoane, precum şi a Directivei 2006/126/CE privind 

permisele de conducere. 

CD -  IND, JUR, 

APĂR  și TRSP 

pt. raport comun 

 

8 

PLx 

534/2019 

 

L 

349/2019 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.7/2019 pentru modificarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.34/2000 privind produsele agroalimentare 

ecologice.  
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2000, 

în sensul ca utilizarea seminţelor şi a materialului de înmulţire 

vegetativ care nu sunt obţinute conform metodei de producţie 

ecologică, precum şi a răsadurilor care nu sunt obţinute din 

agricultura ecologică, să se poată realiza numai cu autorizarea 

organismelor de control aprobate de Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale.  

S   Adoptat pe 

21.10.2019 

CD - Retrimis la  
AGRI pe data de 

31.03.2021 pt. 

raport 

suplimentar 
 

TDR: 

20.04.2021 

9 

PLx 

642/2020 

 

L 

522/2020 

Proiect de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii cadastrului şi a publicităţii 

imobiliare nr.7/1996, precum şi pentru 

modificarea art.121 din Legea fondului 

funciar 18/1991.  
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: 12 deputați 

- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.7/1996, în sensul 

organizării Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate 

Imobiliară ca instituţie publică cu personalitate juridică, în 

subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării 

Administraţiei, personalul acesteia, precum cel al instituţiilor 

subordonate fiind încadrat cu contract individual de muncă.  

 

 

S  - Adoptat pe 

14.10.2020 

CD -  AGRIC, 

IND, ADMIN și 

JUR  

pt. raport comun 

 

TDR: 

03.11.2020 

10 

PLx 

594/2020 

 

L 

490/2020 

Proiect de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.119/1996 cu privire la 

actele de stare civilă, precum şi pentru 

abrogarea Ordonanţei Guvernului nr.41/2003 

privind dobândirea şi schimbarea pe cale 

administrativă a numelor persoanelor fizice.  
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Modificarea actualului cadru normativ pentru implementarea 

proiectului privind crearea Sistemului Informatic Integrat 

pentru Emiterea Actelor de Stare Civilă (S.I.I.E.A.S.C.), în 

vederea informatizării fluxurilor şi proceselor interne ale 

instituţiilor statului şi al elimnării consumului de hârtie, al 

reducerii timpilor de soluţionare a unor cerinţe adresate 

instituţiilor publice, precum şi al instituirii posibilităţii 

întocmirii actelor de stare civilă în format electronic. 

S -  Adoptat pe 

21.09.2020 

CD -  ADMIN și 

JUR  

pt. raport  

TDR: 

13.10.2020 

 

11 
PLx  

457/2019 

 

Proiect de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.272/2004 privind 

Modificarea şi completarea Legii nr.272/2004, urmărindu-se, 

printre altele, stabilirea mai precisă a sensului unor expresii, 

prevederea posibilităţii desemnării drept persoană care să 

S  - Adoptat pe 

22.06.2021 

TDR: 

02.09.2021 
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Nr. 

crt 
Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

L 

318/2019 
protecţia şi promovarea drepturilor copilului. 
- Cerere de reexaminare a Președintelui României 

- Caracter: organic 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

asigure creşterea şi îngrijirea copilului, pe lângă rudele până 

la gradul IV şi a altor persoane faţă de care acesta a dezvoltat 

relaţii de ataşament sau s-a bucurat de viaţa de familie, 

redefinirea serviciilor de tip rezidenţial, precum şi instituirea 

unei indemnizaţii lunare de sprijin, în cuantum de 0,8 ISR, 

pentru familia sau persoana care a primit în plasament sau este 

tutore al unui copil, pe perioada în care asigură creşterea şi 

îngrijirea copilului . 

CD - MUN și 

JUR  

pt. raport comun 

 

12 

PLx 

399/2017 

 

L 

216/2017 

Proiect de lege privind vaccinarea 

persoanelor în România.  
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Reglementarea activității de vaccinare în vederea prevenirii și 

limitării răspândirii bolilor transmisibile care pot fi prevenite 

prin vaccinarea populației generale, în România. 

S -   Adoptat pe 

23.10.2017 

CD -  Retrimis 

la SĂN pe data 

de 22.02.2021 

pt. raport 

suplimentar 

 

 

13 

PLx 

546/2019 

 

L 

366/2019 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.25/2019 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.185/2017 privind 

asigurarea calităţii în sistemul de sănătate.  
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.185/2017, în scopul 

stimulării activităţii Autorităţii Naţionale de Management a 

Calităţii în Sănătate prin clarificarea unor definiţii şi procese, 

astfel încât să se asigure îndeplinirea scopului şi obiectivelor 

ANMCS. 

S -   Adoptat pe 

21.10.2019 

CD - SĂN  

pt. raport  
 

TDR: 

26.11.2019 

14 

PLx 

245/2021 

 

L 

113/2021 

Proiect de Lege pentru completarea tabelului-

anexă nr.I la Legea nr.143/2000 privind 

prevenirea şi combaterea traficului şi 

consumului ilicit de droguri.  
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Transpunerea Directivei delegată (UE) 2020/1687 a Comisiei 

din 2 septembrie 2020 de modificare a anexei la Decizia-cadru 

2004/757/JAI a Consiliului în ceea ce priveşte includerea noii 

substanţe psihoactive N,N-dietil-2- [[4-(1-

metiletox)fenil]metil]-5-nitro-1H-benzimidazol-l-etanamina 

(isotonitazen) în definiţia termenului „drog”, publicată în 

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr.379 din data 

de 13 noiembrie 2020. 

S -   Adoptat pe 

02.06.2021 

CD - SĂN și 

APĂR 

pt. raport comun 
 

TDR: 

16.06.2021 

15 

PLx 

387/2020 

 

L 

359/2020 

Proiect de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.374/2013 privind 

utilizarea sistemelor destinate blocării şi 

Modificarea şi completarea Legii nr.374/2013, în scopul 

extinderii aplicării acestei legi la nivelul tuturor unităţilor din 

subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi la 

nivelul tuturor spaţiilor unde desfăşoară activităţi persoanele 

S -  Adoptat pe 

16.06.2020 

CD -  JUR și 

TDR: 

30.06.2020 
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Nr. 

crt 
Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

întreruperii radiocomunicaţiilor în 

perimetrele unităţilor din subordinea 

Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.   
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

private de libertate, precum şi al creării posibilităţii 

achiziţionării şi a altor servicii sau echipamente care să 

contribuie la diminuarea utilizării, de către persoanele private 

de libertate, a serviciilor de comunicaţii electronice furnizate 

prin intermediul undelor radio. 

APĂR 

 pt. raport comun 

16 

PLx 

410/2020 

 

L 

280/2020 

Proiect de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.295/2004 privind 

regimul armelor şi al muniţiilor.  
- Cerere de reexaminare a Președintelui României 

- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.295/2004 privind regimul 

armelor şi muniţiilor, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, intervenţiile vizând, în principal, 

instituirea de reglementări de natură a asigura transpunerea 

dispoziţiilor Directivei de punere în aplicare (UE) 2019/69, 

precum şi prevederi care să creeze cadrul legal naţional pentru 

punerea în aplicare a Regulamentului delegat UE 2019/686. 

S  - Adoptat pe 

25.05.2021 

CD - JUR și 

APĂR 

 pt. raport comun 

TDR: 

22.06.2021 

17 

PLx 

716/2018 

 

L 

443/2018 

Proiectul Legii Tineretului.  
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Reglementarea cadrului juridic necesar asigurăriielaborării, 

implementării și monitorizării politicii de tineret, 

participăriiactive și incluzive a tinerilor la viața societății, la 

domeniile de interes pentru aceștia, precum și acadrului juridic 

necesar dezvoltării personale și profesionale a tinerilor 

conform necesităților și aspirațiilor acestora. 

S  - Adoptat pe 

19.11.2018 

CD - TIN 

 pt. raport  
 

 

  

                                  IIII..  PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGII  AADDOOPPTTAATTEE  //  RREESSPPIINNSSEE  DDEE  CCAAMMEERRAA  DDEEPPUUTTAAŢŢIILLOORR                        
                      

          

Nr. 

crt 
Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

1 

PLx  

213/2019 

 

L 

483/2019 

Propunere legislativă pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative în domeniul 

serviciilor comunitare de utilităţi publice. 
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: deputați 

- Cameră decizională: Senat 

Modificarea şi completarea mai multor acte normative 

în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice, 

respectiv, Legea serviciilor comunitare de utilităţi 

publice nr.51/2006, Legea serviciului de salubrizare a 

localităţilor nr.101/2006, Legea serviciului de iluminat 

public nr.230/2006 şi Legea nr.211/2011 privind regimul 

deşeurilor. Intervenţiile legislative vizează eliminarea 

inadvertenţelor existente între legea generală şi legile 

speciale care reglementează serviciile comunitare de 

utilităţi publice cu privire la înţelesul noţiunilor de 

gestiune directă şi gestiune delegată. 

CD -  Adoptat pe 

04.09.2020 

S  - ADMIN și MED 

pt. raport comun 

 

TDR: 

24.09.2020 
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Nr. 

crt 
Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

2 

PLx 

108/2021 

 

L 

76/2021 

 

Proiect de Lege privind desfiinţarea Secţiei 

pentru investigarea infracţiunilor din justiţie.  
- Caracter: organic 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: Senat 

Desfiinţarea Secţiei pentru investigarea infracţiunilor 

din justiţie din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta 

Curte de Casaţie şi Justiţie, stabilindu-se o serie de 

măsuri tranzitorii care decurg din această operaţiune. 

 

CD -  Adoptat pe 

24.03.2021 

S  - JUR 

pt. raport 

TDR: 

20.04.2021 

3 

PLx 

567/2020 

 

L 

699/2020 

Proiect de Lege privind unele măsuri temporare 

referitoare la concursul de admitere la Institutul 

Naţional al Magistraturii, formarea 

profesională iniţială a judecătorilor şi 

procurorilor, examenul de absolvire a 

Institutului Naţional al Magistraturii, stagiul şi 

examenul de capacitate al judecătorilor şi 

procurorilor stagiari, precum şi la concursul de 

admitere în magistratură.  
- Cerere de reexaminare a Președintelui României 

- Caracter: organic 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: Senat 

 

CD -  Adoptat pe 

03.06.2021 

S  - Adoptat pe 

28.06.2021 

La promulgare 

din data de 

01.07.2021 

 

4 

PLx 

265/2021 

 

L 

191/2021 

Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului 

de a emite ordonanţe.   
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe în domenii 

care nu fac obiectul legilor organice, de la încheierea 

primei sesiuni ordinare a anului 2021, până la reluarea 

lucrărilor Parlamentului în cea de-a doua sesiune 

ordinară a anului 2021. 

S -  Adoptat pe 

28.06.2020 

CD -  Adoptat pe 

30.06.2021 

La promulgare 

din data de 

02.07.2021 

5 

PLx 

162/2021 

 

L 

75/2021 

 

Proiect de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.286/2009 privind Codul 

penal, precum şi pentru dispunerea unor măsuri 

de transpunere a Directivei (UE) 2019/713 a 

Parlamentului European şi a Consiliului din 17 

aprilie 2019 privind combaterea fraudelor şi a 

contrafacerii în legătură cu mijloacele de plată 

fără numerar şi de înlocuire a Deciziei-cadru 

2001/413/JAI a Consiliului.  

Modificarea şi completarea Legii nr.286/2009. Proiectul 

vizează transpunerea art.2 lit.a), c) şi d), art.3 lit.b), 

art.4 lit.b), c) şi d), 5 lit.b), c) şi d), art.6, art.7, art.13 

alin.(1), art.14 alin.(1) teza întâi, art.16 şi art.18 

alin.(2)-(4) din Directiva (UE) 2019/1713 a 

Parlamentului European şi a Consiliului din 17 aprilie 

2019 privind combaterea fraudelor şi a contrafacerii în 

legătură cu mijloacele de plată fără numerar şi de 

înlocuire a Deciziei-cadru 2001/4131JAI a Consiliului, 

publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 

(JOUE), seria L, nr.123 din 10 mai 2019. 

S  - Adoptată pe 

19.04.2020 

CD - Adoptat pe 

29.06.2021 

 

La promulgare 

din data de 

01.07.2021 
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Nr. 

crt 
Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

- Caracter: organic 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

6 

PLx 

134/2021 

 

L 

33/2021 

Proiect de Lege pentru modificarea art.369 din 

Legea nr.286/2009 privind Codul penal.  
- Caracter: organic 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Modificarea art.369 - Incitarea la ură sau discriminare - 

din Legea nr.286/2009 privind Codul penal, 

introducându-se în cuprinsul său atât prevederea 

expresă ca subiect pasiv al infracţiunii de incitare la ură 

sau discriminare a oricărei persoane care face parte 

dintr-o anumită categorie, cât şi referirea expresă la 

incitarea publică la violenţă ca modalitate de comitere a 

faptei, în scopul transpunerii art.1 alin.(1) lit.a) din 

Decizia-cadru 2008/913/JAI a Consiliului din 28 

noiembrie 2008 privind combaterea anumitor forme şi 

expresii ale rasismului şi xenofobiei prin intermediul 

dreptului penal. 

S  - Adoptată pe 

22.03.2021 

CD -  Adoptată pe 

30.06.2021 

La promulgare 

din data de 

02.07.2021 

7 

PLx 

601/2020 

 

L 

507/2020 

Lege pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei Guvernului nr.78/2000 privind 

omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi 

certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în 

vederea comercializării, înmatriculării sau 

înregistrării acestora în România şi a 

Ordonanţei Guvernului nr.80/2000 privind 

omologarea şi cerficarea produselor şi a 

materialelor de exploatare utilizate la 

vehiculele rutiere, precum şi condiţiile de 

introducere pe piaţă şi de comercializare a 

acestora.  
- Caracter: organic 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 

nr.78/2000, şi a Ordonanţei Guvernului nr.80/2000, 

intervenţiile legislative vizând punerea în aplicare a 

Regulamentul (UE) 2018/858 al Parlamentului 

European şi al Consiliului din 30 mai 2018 privind 

omologarea şi supravegherea pieţei autovehiculelor şi 

remorcilor acestora, precum şi ale sistemelor, 

componentelor şi unităţilor tehnice separate destinate 

vehiculelor respective, de modificare a Regulamentelor 

(CE) nr.715/2007 şi (CE) nr.595/2009 şi de abrogare a 

Directivei 2007/46/CE. 

 

 

S  - Adoptată  pe 

30.09.2020 

CD -  Adoptată pe 

17.03.2021 

 

Legea nr. 

78/2021 

8 

PLx 

368/2020 

 

L 

302/2020 

Lege pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.158/1999 privind regimul de control al 

exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.158/1999 privind regimul de control al 

exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse 

militare, în scopul îmbunătăţirii dispoziţiilor referitoare 

la sancţiunile aplicabile. Astfel, se iniţiază demersuri în 

 

S - Adoptată  pe 

17.03.2021 

CD -  Adoptată pe 

Legea nr. 

80/2021 
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Nr. 

crt 
Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

produse militare.  
- Caracter: organic 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

direcţia completării cadrului sancţionator cu precizări 

explicite privind pedeapsa penală pentru efectuarea de 

operaţiuni de export, transfer, import şi intermediere cu 

produse militare fără a deţine licenţă. 

10.06.2020 
 

9 

PLx 

461/2020 

 

L 

383/2020 

Lege privind completarea art.49 din Legea 

nr.129/2019 pentru prevenirea şi combaterea 

spălării banilor şi finanţării terorismului, 

precum şi pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative.   
- Caracter: organic 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Completarea art.49 din Legea nr.129/2019. Proiectul de 

act normativ transpune dispoziţiile art.6 alin.(1) lit.b) si 

ale art.10 alin.(1) lit.b) din Directiva (UE) 2018/167 

3 a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 

octombrie 2018 privind combaterea prin măsuri de drept 

penal a spălării banilor, publicată în Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene, seria L, nr.284 din 12 noiembrie 

2018. 

S  - Adoptată pe 

27.07.2020 

CD - Adoptat pe 

31.03.2021 

 

Legea nr. 

102/2021 

10 

PLx 

3/2021 

 

L 

55/2021 

 

 

Lege privind unele măsuri în domeniul justiţiei 

în contextul pandemiei de COVID-19.  
- Caracter: organic 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: Senat 

Reglementarea în domeniul justiţiei a unor măsuri 

specifice, temporare, aplicabile pe durata stării de alertă 

declarată în condiţiile legii, precum şi pentru o perioadă 

de 30 de zile de la încetarea acesteia, menite să permită 

atât asigurarea unei protecţii adecvate a magistraţilor, a 

personalului auxiliar de specialitate şi a celui conex din 

cadrul organelor judiciare, precum şi a justiţiabililor 

împotriva îmbolnăvirii cu coronavirusul SARS-CoV-2, în 

contextul activităţilor judiciare, salvgardându-se astfel 

drepturile la sănătate, la integritate fizică şi la viaţă, cât 

şi continuarea activităţii de înfăptuire a justiţiei în 

condiţii optime. Intervenţiile legislative vizează 

reglementarea în regim de urgenţă a posibilităţii 

prioritizării activităţii de judecată a uneia sau mai 

multor secţii ale unei instanţe ori a instanţei în ansamblu 

său, atunci când, din motive generate de pandemia de 

COVID-19, activitatea de judecată la nivelul respectivei 

instanţe este necesar a fi restrânsă. Măsura restrângerii 

activităţii de judecată poate fi dispusă pe o durată de cel 

mult 14 zile, aceasta putând fi prelungită, la propunerea 

colegiului de conducere al instanţei afectate. 

 

 

  

CD -  Adoptată pe 

10.03.2021 

S  - Adoptată pe 

06.04.2021 

 
 

Legea nr. 

114/2021 



 55 
 

 

 

Nr. 

crt 
Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

11 

PLx 

4/2021 

 

L 

40/2021 

 

Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.270/2015 privind Statutul rezerviştilor 

voluntari.  
- Caracter: organic 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: Senat 

Modificarea şi completarea Legii nr.270/2015, în scopul 

creşterii atractivităţii serviciului militar în calitate de 

rezervist voluntar, prin creşterea nivelului de 

remunerare şi prin eliminarea unor 

obligaţii/constrângeri. 

 

CD -  Adoptată pe 

24.02.2021 

S  - Adoptată pe 

06.04.2021 

 

 

Legea nr. 

115/2021 

12 

PLx 

673/2018 

 

L 

575/2018 

Lege pentru modificarea și completarea 

Ordonanței Guvernului nr.119/1999 privind 

controlul intern/managerial și controlul 

financiar preventiv.  
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 

nr.119/1999, în sensul extinderii regimului juridic al 

incompatibilităţilor şi al conflictelor de interese 

prevăzute pentru funcţionarii publici, astfel cum acestea 

sunt reglementate prin Legea nr.161/2003, asupra 

tuturor categoriilor de persoane desemnate să exercite 

controlul financiar preventiv propriu la nivelul 

entităţilor publice. 

S  - Adoptată pe 

24.10.2018 

CD - Adoptată pe 

04.04.2021 

 

Legea 

nr.133/2021 

13 

PLx 

107/2021 

 

L 

17/2021 

Lege privind aderarea Secretariatului General 

al Guvernului la Reţeaua Europeană a 

Consiliilor Europene de Mediu şi Dezvoltare 

Durabilă (EEAC) şi aprobarea plăţii 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.  
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Aderarea Secretariatului General al Guvernului la 

Reţeaua Europeană a Consiliilor Europene de Mediu şi 

Dezvoltare Durabilă (EEAC), prin Departamentul 

pentru dezvoltare durabilă, care coordonează 

implementarea Strategiei Naţionale pentru Dezvoltarea 

Durabilă a României 2030, la nivel naţional şi îşi 

desfăşoară activitatea în finanţarea Secretariatul 

General al Guvernului. Sumele necesare plăţii cotizaţiei 

anuale se vor asigura de la bugetul de stat, prin bugetul 

Secretariatului General al Guvernului, pentru 

Departamentul pentru dezvoltare durabilă. 

S  - Adoptată pe 

15.02.2021 

CD - Adoptată pe 

21.04.2021 
 

Legea nr. 

148/2021 

 

14 

PLx 

161/2021 

 

L 

169/2021 

Lege privind adoptarea unor măsuri referitoare 

la infrastructuri informatice şi de comunicaţii 

de interes naţional şi condiţiile implementării 

reţelelor 5G.  
- Procedură de urgenţă: da 

Stabilirea unui mecanism de autorizare prealabilă a 

producătorilor de tehnologii, echipamente şi programe 

software utilizate în cadrul infrastructurilor informatice 

şi de comunicaţii de interes naţional, precum şi în 

reţelele de comunicaţii electronice prin intermediul 

cărora se asigură servicii de comunicaţii electronice de 

CD -  Adoptată pe 

17.05.2021 

S  - Adoptată  pe 

07.06.2021 

Legea nr. 

163/2021 



 56 
 

 

 

Nr. 

crt 
Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: Senat 
tip 5G, fiind urmărite considerente ce ţin de eliminarea 

oricăror riscuri, ameninţări şi vulnerabilităţi la adresa 

securităţii naţionale şi apărării ţării. 

15 

PLx 

127/2021 

 

L 

119/2021 

Lege privind acceptarea Convenţiei globale 

pentru recunoaşterea calificărilor din 

învăţământul superior, adoptată la Paris la 25 

noiembrie 2019.  
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: Senat 

Acceptarea Convenţiei globale pentru recunoaşterea 

calificărilor din învăţământul superior, adoptată la 

Paris la 25 noiembrie 2019. 

CD - Adoptată pe 

21.04.2021 

S  - Adoptată  pe 

17.05.2021 

Legea nr. 

164/2021 

16 

PLx 

492/2019 

 

L 

363/2019 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.22/2019 privind stabilirea unor măsuri 

pentru aplicarea Regulamentului (UE) 

2016/589 al Parlamentului European şi al 

Consiliului din 13 aprilie 2016 privind o reţea 

europeană de servicii de ocupare a forţei de 

muncă (EURES), accesul lucrătorilor la servicii 

de mobilitate şi integrarea mai bună a pieţelor 

forţei de muncă şi de modificare a 

Regulamentelor (UE) nr.492/2011 şi (UE) 

nr.1296/2013.  
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Crearea cadrului juridic privind stabilirea unor măsuri 

pentru punerea în aplicare a Regulamentului 

(UE)2016/589 al Parlamentului European şi al 

Consiliului Uniunii Europene din 13 aprilie 2016 privind 

o reţea europeană de servicii de ocupare a forţei de 

muncă (EURES), accesul lucrătorilor la servicii de 

mobilitate şi integrare mai bună a pieţelor forţei de 

muncă şi de modificare a Regulamentelor (UE) 

nr.492/2011 şi (UE) nr.1296/2013. 

S  - Adoptată pe 

21.10.2019 

CD - Adoptată pe 

03.06.2021 
 

Legea 

nr.177/2021 

17 

PLx 

593/2020 

 

L 

489/2020 

Lege privind desfiinţarea Universităţii Române 

de Ştiinţe şi Arte „Gheorghe Cristea” din 

Bucureşti.  
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Desfiinţarea Universităţii Române de Ştiinţe şi Arte 

„Gheorghe Cristea” din Bucureşti.  

S  - Adoptată pe 

21.09.2020 

CD - Adoptată pe 

03.06.2021 
 

Legea 

nr.183/2021 
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IIIIII..  PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGII  AAFFLLAATTEE  ÎÎNN  PPRROOCCEEDDUURRĂĂ  CCOOMMUUNNĂĂ    

                                        

Nr. 

crt 
Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

1 

PLx 

524/2011 

 

L 

616/2011 

 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 

general anual de executie a bugetului de 

stat, a contului anual de execuţie a 

bugetului Fondului naţional unic de 

asigurări sociale de sănătate şi a contului 

general anual al datoriei publice aferente 

anului 2010.  
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului general anual de executie a bugetului de 

stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului naţional 

unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general anual 

al datoriei publice aferente.  

anului 2010. 

Raport depus pe 

data de 25.10.2012 

CD +S  
BUG CD + 

BUG S 

 

2 

PLx 

525/2011 

 

L 

617/2011 

 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 

general anual de execuţie a bugetului 

asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 şi a 

contului general de execuţie a bugetului 

asigurărilor pentru şomaj pe anul 2010. 
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului 

asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 şi a contului general de 

execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2010. 

Raport depus pe 

data de 25.10.2012 

 

CD +S  
BUG CD + 

BUG S 

 

3 

PLx 

427/2012 

 

L 

393/2012 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 

anual de execuţie a bugetului de stat, a 

contului anual de execuţie a bugetului 

Fondului naţional unic de asigurări sociale 

de sănătate şi a contului general anual al 

datoriei publice aferente anului 2011.  
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD+Senat 

 
Raport depus pe 

data de 04.04.2016 

CD +S  
BUG CD +  

BUG S 

 

4 

PLx 

428/2012 

 

L 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 

general anual de execuție a bugetului 

asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 și a 

Aprobarea contului general anual de execuție a bugetului 

asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 și a contului general 

anual de execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 

Raport depus pe 

data de 23.10.2013 

CD +S  
BUG CD +  

BUG S 
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Nr. 

crt 
Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

394/2012 

 

 

contului general anual de execuție a 

bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 

2011.  
- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD+Senat 

2011.  

5 

PLx 

203/2013 

 

L 

241/2013 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 

general anual de execuție a bugetului de 

stat, a contului anual de execuție a 

bugetului Fondului național unic de 

asigurări sociale de sănătate și a contului 

general anual al datoriei publice aferente 

anului 2011.  
- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului anual de execuție a bugetului de stat, a 

contului anual de execuție a bugetului Fondului național unic de 

asigurări sociale de sănătate și a contului general anual al 

datoriei publice aferente anului 2011.   

Raport depus pe 

data de 23.10.2013 

 

CD +S  
BUG CD +  

BUG S 

 

6 

PLx 

413/2013 

 

L 

546/2013 

 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 

general anual de execuţie a bugetului de 

stat, a contului anual de execuţie a 

bugetului Fondului national unic de 

asigurări sociale de sănătate şi a contului 

general anual al datoriei publice aferente 

anului 2012.  
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD+Senat 

 
Raport depus pe 

data de 25.06.2014 

 

 

 

 
CD +S  
BUG CD + 

BUG S  

 

 

7 

PLx 

414/2013 

 

L 

547/2013 

 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 

general anual de execuţie a bugetului 

asigurărilor sociale de stat  pe anul 2012 şi a 

contului general anual de execuţie a bugetului 

asigurărilor pentru şomaj pe anul 2012.  
- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD+Senat 

 
Raport depus pe 

data de 25.06.2014 

 

 

CD +S  
BUG CD + 

BUG S  
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Nr. 

crt 
Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

8 

PLx 

411/2014 

 

L 

568/2014 

 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 

general anual de execuţie a bugetului de 

stat, a contului anual de execuţie a 

bugetului Fondului national unic de 

asigurări sociale de sănătate şi a contului 

general al datoriei publice aferente anului 

2013.  
- Caracter: ordinar 

-  Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD+S 

Raportul public pe anul 2013 cuprinde rezultatul activităţilor de 

audit şi control , desfăşurate asupra modului de formare, de 

administrare şi întrebuinţare a resurselor financiare ale statului 

şi ale sectorului public în exerciţiul financiar al anului 2013. 

Raport depus pe 

data de 24.03.2015  

 

 

 

 

CD + S 
BUG CD + 

BUG S  

 

 

9 

PLx 

412/2014 

 

L 

569/2014 

 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 

general anual de execuţie a bugetului 

asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 şi a 

contului general anual de execuţie a 

bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 

2013.  
- Caracter: ordinar 

-  Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD+S 

Contul general anual de execuţie a bugetului asigurărilor 

sociale de stat pe anul 2013 şi contul general anual de execuţie 

a bugetului asigurărilor  pentru şomaj pe anul 2013 au fost 

întocmite în structura bugetului aprobat prin Legea bugetului 

asigurărior sociale de stat nr.6/2013, aşa cum a fost modificată 

prin ordonanţele de rectificare a bugetului. 

Raport depus pe 

data de 24.03.2015 

 

 

 

CD + S 
BUG CD + 

BUG S  

 

 

10 

 

PLx 

562/2015 

 

L 

350/2015 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 

general de execuţie a bugetului de stat, a 

contului anual de execuţie a bugetului 

Fondului naţional unic de asigurări sociale 

de sănătate şi a contului general anual al 

datoriei publice aferente anului 2014.  
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD+Senat 

 
Raport depus pe 

data de 28.06.2016 

CD +S  
BUG CD + 

BUG S 

 

11 

PLx  

191/2017 

 

L 

112/2017 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 

general anual de execuţie a bugetului de 

stat, a contului anual de execuţie a 

bugetului Fondului național unic de 

Aprobarea contului general anual de execuție al bugetului de 

stat aferent anului 2015, cuprinzând venituri în sumă de 

103.767,6 milioane lei (cu 5.512,1 milioane lei sub prevederile 

bugetare aprobate), cheltuieli în sumă de 125.215,8 milioane lei 

(cu 8.399,4 milioane lei sub creditele bugetare aprobate) și un 

CD +S  
BUG CD + BUG S 
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Nr. 

crt 
Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

 asigurări sociale de sănătate şi a contului 

general anual al datoriei publice aferente 

anului 2015.  
- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD+Senat 

deficit în sumă de 21.448,2 milioane lei. Veniturile încasate la 

bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate 

în anul 2015 au fost în sumă de 23.316,6 milioane lei (cu 239,1 

milioane lei sub prevederile bugetare aprobate). Cheltuielile 

bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de 

sănătate în anul 2015 au fost în sumă de 23.489,9 milioane lei 

(cu 65,8 milioane lei sub creditele bugetare aprobate). 

 

TDR: 

25.05.2017 

12 

PLx  

192/2017 

 

L 

113/2017 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 

general anual de execuţie a bugetului 

asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 şi a 

contului general anual de execuţie a 

bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 

2015.  
- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului general anual de execuție al bugetului 

asigurărilor sociale de stat aferent anului 2015, cuprinzând 

venituri în sumă de 54.941,9 milioane lei, cheltuieli totale în 

sumă de 54.705,0 milioane lei, rezultând un excedent în sumă de 

236,9 milioane lei. Execuția sistemului public de pensii s-a 

realizat astfel: venituri în sumă de 54.609,4 milioane lei și 

cheltuieli în sumă de 54.609,4 milioane lei. 

CD +S  
BUG CD + BUG S 

 

 

 

 

TDR: 

25.05.2017 

13 

PLx  

280/2017 

 

L 

363/2017 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 

general anual de execuţie a bugetului de 

stat, a contului anual de execuţie a 

bugetului Fondului naţional unic de 

asigurări sociale de sănătate şi a contului 

general anual al datoriei publice aferente 

anului 2016.  
- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD+Senat 

 
CD +S  
BUG CD + BUG S 

 

 

 

 

 

TDR: 

12.10.2017 

14 

PLx  

281/2017 

 

L 

364/2017 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 

general anual de execuţie a bugetului 

asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 şi a 

contului general anual de execuţie a 

bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 

2016.  
- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD+Senat 

 
CD +S  
BUG CD + BUG S 

 

 

 

 

 

TDR: 

12.10.2017 



 61 
 

 

 

Nr. 

crt 
Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

15 

PLx  

497/2018 

 

L 

612/2018 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 

general anual de execuţie a bugetului de 

stat, a contului anual de execuţie a 

bugetului Fondului naţional unic de 

asigurări de sănătate şi a contului general 

anual al datoriei publice aferente anului 

2017.  
- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD+Senat 

 
CD +S  
BUG CD + BUG S 

 

 

 

 

 

TDR: 

31.10.2018 

16 

PLx  

498/2018 

 

L 

613/2018 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 

general anual de execuţie a bugetului 

asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 şi a 

contului general anual de execuţie a 

bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 

2017.  
- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD+Senat 

 
CD +S  
BUG CD + BUG S 

 

 

 

 

TDR: 

31.10.2018 

 

 

17 

PLx  

398/2019 

 

L 

523/2019 

 

Proiect de lege pentru aprobarea contului 

general anual de execuţie a bugetului de 

stat, a contului anual de execuţie a 

bugetului Fondului naţional unic de 

asigurări sociale de sănătate şi a contului 

general anual al datoriei publice aferente 

anului 2018.  
- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de 

stat aferent anului 2018, cuprinzând venituri în sumă de 

142.291,0 milioane lei, cheltuieli în sumă de 174.674,1 milioane 

lei şi un deficit în sumă de 32.383,1 milioane lei, De asemenea, 

se aprobă contul general anual de execuţie a bugetului Fondului 

naţional unic de asigurări sociale de sănătate aferent anului 

2018, cuprinzând venituri în sumă de 35.651,3 milioane lei, 

cheltuieli în sumă de 34.854,1 milioane lei, cu 100,0 milioane lei 

sub creditele bugetare definitive aprobate. Execuţia Bugetului 

Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate la finele 

anului 2018 s-a încheiat cu un excedent în sumă de 797,2 

milioane lei.  

CD +S  
BUG CD + BUG S 

 

 

 

 

TDR: 

15.10.2019 

 

 

18 

PLx  

399/2019 

 

L 

524/2019 

 

Proiect de lege pentru aprobarea contului 

general anual de execuţie a bugetului 

asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 şi a 

contului general anual de execuţie a 

bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 

Aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului 

asigurărilor sociale de stat pe anul 2018, cuprinzând venituri în 

sumă de 63.800,5 milioane lei, cheltuieli în sumă de 63.560,0 

milioane lei, şi un excedent în sumă de 240,5 milioane lei.  

CD +S  
BUG CD + BUG S 

 

 

 

 

TDR: 

15.10.2019 
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Nr. 

crt 
Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

2018.  
- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD+Senat 

 

 

19 

PLx  

220/2021 

 

B 

405/2020 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 

general de execuţie a bugetului de stat, a 

contului anual de execuţie a bugetului 

Fondului naţional unic de asigurări sociale 

de sănătate şi a contului general anual al 

datoriei publice aferente anului 2019.  
- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de 

stat aferent anului 2019. Veniturile bugetului de stat realizate în 

anul 2019 au fost în sumă de 149.338,3 milioane lei, cu 2.217,5 

milioane lei sub prevederile bugetare definitive aprobate. 

CD +S  
BUG CD + BUG S 

 

TDR: 

23.06.2021 

 

20 

PLx  

221/2021 

 

B 

406/2020 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 

general anual de execuţie a bugetului 

asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 şi a 

contului general anual de execuţie a 

bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 

2019.  
- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului 

asigurărilor sociale de stat pe anul 2019. Veniturile totale ale 

bugetului asigurărilor sociale de stat încasate în anul 2019 sunt 

în sumă de 70.715,0 milioane lei, iar cheltuielile totale în sumă 

de 70.907,2 milioane lei, rezultând un deficit de 192,2 milioane 

lei. 

CD +S  
BUG CD + BUG S 

TDR: 

23.06.2021 

21 

PLx  

98/2021 

 

L 

30/2021 

 

Lege pentru ratificarea Deciziei (UE, 

EURATOM) 2020/2053 a Consiliului din 

14 decembrie 2020 privind sistemul de 

resurse proprii ale Uniunii Europene şi de 

abrogare a Deciziei 2014/335/UE, Euratom, 

adoptată la Bruxelles.  
- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD+Senat 
 

Ratificarea Deciziei (UE, EURATOM) 2020/2053 a Consiliului 

din 14 decembrie 2020 privind sistemul de resurse proprii ale 

Uniunii Europene şi de abrogare a Deciziei 2014/335/UE, 

Euratom, adoptată la Bruxelles. Între principalele modificări ale 

sistemului resurselor proprii menţionăm introducerea unui 

instrument de relansare economică a Uniunii Europene, cu titlul 

de prevedere excepţională şi temporară cu scopul unic de a 

aborda consecinţele crizei provocate de COVID-19, precum şi 

majorarea plafoanelor resurselor proprii.  

CD +S  

Adoptată pe 

21.04.2021 
 

Legea nr. 

150/2021 
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LEGENDA 

Abrevieri Comisii: 
1. Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare ECON 

2. Comisia pentru buget, finanţe şi bănci BUG                                                                                                 

3. Comisia pentru industrii şi servicii IND 

4. Comisia pentru transporturi și infrastructură  TRSP 

5. Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice AGRI            

6. Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale DROM 

7. Comisia pentru administraţie publică și  amenajarea teritoriului  ADMIN 

8. Comisia pentru mediu și echilibru ecologic MED 

9. Comisia pentru muncă şi protecţie socială MUN 

10. Comisia pentru sănătate şi familie SAN 

11. Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport INV 

12. Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă CULT 

13. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi JUR 

14. Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 

15. Comisia pentru politică externă 

APAR 

POL EXT 

16. Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor INFOCOM 

17. Comisia pentru egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi EGAL 

18. Comisia pentru afaceri europene 

19. Comisia pentru comunitățile de români din afara granițelor țării 

20. Comisia pentru constituționalitate 

21. Comisia pentru știință și tehnologie 

22. Comisia pentru tineret și sport 

 

CAE 

CROMANII 

CONST 

ȘT 

TIN 

 

Alte abrevieri: 
S - Senat 

CD - Camera Deputaţilor 

TDR - Termen depunere raport 

TAC - Termen aprobare tacită 

SG - Secretar General 

OZ  -  Ordinea zilei 

BP - Biroul permanent 

R - Raport 

Rs - Raport suplimentar 
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VIII. CONSULTARE PUBLICĂ LA CAMERA DEPUTAŢILOR 

în prima sesiune ordinară a anului 2021  

(februarie - iunie) 

 
 

 În prima sesiune parlamentară a anului 2021 au fost înregistrate 40 propuneri legislative 

pentru care Camera Deputaţilor a fost primă Cameră sesizată. Pentru 6 dintre acestea au fost 

formulate 13 propuneri şi sugestii care au fost validate. 

 

PROPUNERILE LEGISLATIVE 

aflate în dezbatere publică în prima sesiune ordinară a anului 2021 
 

Nr. 

crt. 
Titlul propunerii legislative Număr/data înreg. 

Nr. propuneri/ 

sugestii primite 

Nr. propuneri/ 

sugestii validate 

1  
Propunere legislativă pentru completarea art.174 din 

Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 
Pl-x 255/09.06.2021 0 0 

2  

Propunere legislativă pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.1/2011 privind educaţia 

naţională 

Pl-x 228/02.06.2021 0 0 

3  
Propunere legislativă pentru completarea Legii 

nr.1/2011 a educaţiei naţionale Pl-x 229/02.06.2021 0 0 

4  
Propunere legislativă pentru modificarea şi 

completarea Legii educaţiei naţionale 1/2011 Pl-x 215/25.05.2021 2 2 

5  

Propunere legislativă pentru modificarea şi 

completarea Legii educaţiei naţionale 1/2011 Pl-x 216/25.05.2021 0 0 

6  

Propunere legislativă pentru modificarea Legii 

nr.41/1994 privind organizarea şi funcţionarea 

Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii 

Române de Televiziune, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr.636 din 27 

decembrie 1999, cu modificările şi completările 

ulterioare 

Pl-x 262/14.06.2021 0 0 

7  

Propunere legislativă pentru modificarea Legii 

176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor 

şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de 

Integritate, precum şi pentru modificarea şi 

completarea altor acte normative 

Pl-x 200/17.05.2021 0 0 

8  

Propunere legislativă pentru modificarea art.204 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul administrativ 

Pl-x 206/19.05.2021 0 0 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=19372
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=19341
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=19346
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=19338
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=19339
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=19380
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=19315
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=19323
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9  

Propunere legislativă privind crearea registrului 

lucrătorilor Securităţii şi legăturilor de rudenie ale 

persoanelor care ocupă demnităţi sau funcţii publice 

cu aceştia prin completarea Ordonanţei de urgenţă 

nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar şi 

deconspirarea Securităţii 

Pl-x 207/19.05.2021 0 0 

10  
Propunere legislativă pentru modificarea Legii 

educaţiei naţionale nr.1/2011 
Pl-x 177/05.05.2021 0 0 

11  

Propunere legislativă pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.232/2016 privind industria 

naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative 

Pl-x 176/05.05.2021 0 0 

12  

Propunere legislativă pentru modificarea Legii 

nr.41/1994 privind organizarea şi funcţionarea 

Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii 

Române de Televiziune, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr.636 din 27 

decembrie 1999, cu modificările şi completările 

ulterioare 

Pl-x 173/05.05.2021 0 0 

13  
Propunere legislativă pentru modificarea art.202 alin. 

(1) lit.b) din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011 
Pl-x 172/26.04.2021 0 0 

14  
Propunere legislativă privind desfiinţarea Institutului 

Revoluţiei Române din Decembrie 1989 
Pl-x 171/26.04.2021 0 0 

15  

Propunere legislativă pentru modificarea şi 

completarea art.58 din Legea educaţiei naţionale 

nr.1/2011 

Pl-x 157/19.04.2021 0 0 

16  

Propunere legislativă pentru abrogarea art.210 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul administrativ 

Pl-x 156/19.04.2021 0 0 

17  
Propunere legislativă pentru modificarea şi 

completarea Legii educaţiei naţionale 1/2011 
Pl-x 158/19.04.2021 2 2 

18  

Propunere legislativă pentru completarea art.94 

la Legea educaţiei naţionale nr.1 din 5 ianuarie 

2011 

Pl-x 159/19.04.2021 5 5 

19  

Propunere legislativă pentru completarea şi 

modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ 

Pl-x 160/19.04.2021 0 0 

20  

Propunere legislativă pentru ratificarea Protocolului 

opţional la Convenţia privind drepturile persoanelor 

cu dizabilităţi, adoptat la New York de Adunarea 

Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13 

decembrie 2006, şi semnat de România la 25 

septembrie 2008 

Pl-x 150/14.04.2021 0 0 

21  

Propunere legislativă pentru modificarea şi 

completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 

cu modificările şi completările ulterioare 

Pl-x 149/14.04.2021 1 1 

22  

Propunere legislativă pentru modificarea şi 

completarea legii Educaţiei Naţionale nr.1 din 2011, 

cu modificările şi completările ulterioare 

Pl-x 144/12.04.2021  00 

23  
Propunere legislativă pentru completarea art.112 din 

Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 Pl-x 129/22.03.2021 0 0 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=19326
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=19289
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=19291
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=19299
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=19281
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=19284
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=19261
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=19262
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=19263
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=19264
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=19266
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=19252
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=19255
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=19248
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=19214
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24  

Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.75/2005 privind 

asigurarea calităţii educaţiei 

Pl-x 130/22.03.2021 0 0 

25  

Propunere legislativă pentru modificarea şi 

completarea art.65, alin.(62) şi articolul 68 alin e) din 

Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 

Pl-x 119/10.03.2021 0 0 

26  

Propunere legislativă pentru completarea Art.138 şi a 

Art.178 din OUG 57/2019 privind Codul 

Administrativ 

Pl-x 124/17.03.2021 0 0 

27  

Propunere legislativă pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.303/2004 privind statutul 

judecătorilor şi procurorilor şi Legii 304/2004 

privind organizarea judiciară 

Pl-x 125/17.03.2021 2 2 

28  

Propunere legislativă privind completarea art.5 din 

Legea nr.8/2016 privind înfiinţarea mecanismelor 

prevăzute de Convenţia privind drepturile 

persoanelor cu dizabilităţi 

Pl-x 126/17.03.2021 0 0 

29  
Propunere legislativă pentru modificarea şi 

completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 
Pl-x 80/08.02.2021 1 1 

30  
Propunere legislativă pentru completarea art.12 din 

Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale Pl-x 79/08.02.2021 0 0 

31  

Propunere legislativă pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi 

funcţionarea Curţii Constituţionale 

Pl-x 5/01.02.2021 0 0 

32  

Propunere legislativă pentru modificarea şi 

completarea art.54 din Legea nr.304/2004 privind 

organizarea judiciară 

Pl-x 6/01.02.2021 0 0 

TOTAL 13 13 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=19215
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=19201
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=19202
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=19203
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=19207
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=19134
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=19135
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=19068
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=19125
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IX. ACTIVITATEA COMISIILOR CAMEREI DEPUTAŢILOR  

în prima sesiune ordinară a anului 2021 

(februarie - iunie) 

 
În prima sesiune parlamentară ordinară a anului 2021 au funcţionat 24 comisii permanente 

ale Camerei Deputaților și 6 comisii permanente comune ale Camerei Deputaților și Senatului.  

În sesiunea parlamentară februarie – iunie 2021, comisiile permanente ale Camerei 

Deputaţilor şi comisiile permanente comune ale celor două Camere ale Parlamentului s-au întrunit 

în 1314 şedinţe, iar activitatea lor s-a concretizat în 400         rapoarte şi 840 avize. 

Cu prilejul examinării proiectelor de legi şi a propunerilor legislative la comisiile 

parlamentare, au fost depuse 4478 amendamente, din care 749 admise şi 3729 respinse. 

În Anexa A şi Anexa B sunt prezentate, pe comisii şi pe iniţiatori, amendamentele depuse la 

comisiile sesizate în fond, în prima sesiune parlamentară ordinară a anului 2021. 

În Anexa C, este prezentat bilanţul sintetic al activităţii comisiilor permanente ale Camerei 

Deputaţilor şi comisiilor permanente comune cu Senatul în sesiunea parlamentară februarie – iunie 

2021. 

Activitatea de control parlamentar se exercită la nivelul comisiilor prin diverse modalităţi: 

audieri şi întrebări adresate membrilor Guvernului, primirea de rapoarte de activitate şi strategii ale 

ministerelor, rapoarte de activitate ale unor instituţii aflate sub control parlamentar, anchete 

parlamentare, numiri în unele funcţii publice, primiri şi soluţionări de memorii, petiţii şi scrisori etc. 

În prima sesiune parlamentară a anului 2021 s-a acordat o atenţie  deosebită examinării şi 

interpretării dispoziţiilor Regulamentului Camerei Deputaţilor. Comisia pentru Regulament a 

analizat și elaborat puncte de vedere referitoare la propunerile comisiilor permanente cu privire la 

modificarea domeniilor de activitate ale acestora, la  solicitările deputaților și a examinat și avizat 

proiectul de Regulament de organizare și funcționare al Comisiei pentru industrii și servicii. 

La solicitarea Biroului permanent al Camerei Deputaților, Comisia pentru Regulament a 

dezbătut și a aprobat Proiecte de Hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului 

Camerei Deputaților, proiecte ce reglementează organizarea și procedurile de desfășurare a 

lucrărilor parlamentare, cu scopul îndeplinirii atribuțiilor constituționale, având în vedere 

sistematizarea și eficientizarea activității parlamentare. Astfel, a fost extinsă perioada în care 

deputații își vor putea susține declarațiile politice și intervențiile legate de activitatea proprie și au 

fost corelate tehnico-legislativ prevederile Hotărârii Camerei Deputaților nr. 73/2020 prin care au 

fost înființate trei noi comisii (Comisia pentru constituționalitate, Comisia pentru știință și 

tehnologie și Comisia pentru tineret și sport), acestea fiind stabilite ca excepții prevăzute în art. 41, 

alin. (4) din Regulamentul Camerei Deputaților. 

Comisiile de specialitate din cele două Camere ale Parlamentului au depus în urma analizei 

și dezbaterii, rapoartele comune: asupra Raportului de activitate al Consiliului Naţional pentru 

Combaterea Discriminării pe anul 2019, asupra Rapoartelor de activitate ale instituţiei Avocatul 

Poporului pentru anii 2018, 2019, 2020, asupra Rapoartelor Consiliului Suprem de Apărare a Țării 

privind activitatea desfăşurată în anii 2019 și 2020, asupra Raportului de activitate pe anul 2020 al 

Consiliului Naţional al Audiovizualului și cu privire la Raportul de activitate pe anul 2019 al 

Agenţiei Naţionale Anti-Doping. De asemenea, au fost depuse Rapoartele privind concluziile şi 

propunerile Comisiei comune permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea 

controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de Informaţii în legătură cu Rapoartele 

privind activitatea desfăşurată de SRI pe anii 2016, 2017, 2018 şi 2019. 

Au avut loc audieri ale candidaţilor pentru: ocuparea funcţiilor vacante de preşedinte şi 

vicepreşedinte în cadrul Plenului Consiliului Concurenţei, ocuparea funcției de Avocat al Poporului 

și ocuparea funcţiei de membru al Colegiului Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor 

Securităţii. 
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Comisiile permanente au rezolvat, pe parcursul sesiunii parlamentare februarie – iunie 2021, 

2866 petiţii, scrisori şi memorii adresate Camerei Deputaţilor de către reprezentanţi ai societăţii 

civile (organizaţii neguvernamentale, asociaţii profesionale, sindicate etc.), persoane fizice sau 

juridice, cu privire la modul de aplicare a unor legi sau pentru revendicarea unor drepturi cuvenite şi 

nesoluţionate de către instituţiile publice competente.  

Pe lângă activitatea legislativă evidenţiată în anexele A, B şi C şi cea de control parlamentar, 

activitatea unor comisii parlamentare s-a concretizat şi în alte acţiuni, astfel: 

 

Comisia pentru politică externă 

Pe parcursul primei sesiuni parlamentare a acestui an, Comisia pentru politică externă a fost 

sesizată pentru dezbatere și adoptare sau avizare cu 27 proiecte de lege și propuneri legislative şi 4 

iniţiative europene.  

În lunile ianuarie, martie și aprilie au avut loc audierile persoanelor propuse pentru funcţia 

de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în străinătate. 

În ceea ce priveşte dialogul bilateral cu comisiile similare ale parlamentelor altor state şi ale 

organismelor parlamentare internaţionale, Comisia pentru politică externă a fost reprezentată de 

doamna președintă Biro Rozalia – Ibolya sau domnul vicepreședinte Ben-Oni Ardelean în cadrul: 

Conferinței “Programul de orientare NATO”; OECD Global Parliamentary Network Meeting 

și AP NATO; “Technologies for Active and Independent Living in Old Age”; Masa Rotundă – 

Aniversarea a 30 de ani de la Proclamarea Independenței Republicii Kazahstan (online); 

Conferința CEPA "Report Launch: “The Military Mobility Project: Moving Mountains for 

Europe’s Defense"; Conferința Interparlamentară privind Politica Externă şi de Securitate 

Comună şi Politica de Securitate şi Apărare Comună (PESC/PSAC), organizată de Parlamentul 

Portugaliei, ca parte a dimensiunii parlamentare, în cadrul Preşedinţiei portugheze a Consiliului 

Uniunii Europene. 

La inițiativa doamnei Biro Rozalia – Ibolya, președintele Comisiei pentru politică externă a 

Camerei Deputaților, a fost oranizată Masa Rotundă cu tema “Viziunea femeilor din familia 

PPE despre viitorul Europei”. 

Au fost organizate 17 întrevederi cu ambasadori acreditați în România. 

 

Comisia pentru afaceri europene a examinat pe fond şi a adoptat  proiecte de opinie pentru 

21 acte normative europene. 

Membrii comisiei au avut întâlniri oficiale la Palatul Parlamentului cu domnul Zej Mazi, 

Negociatorul-șef al Albaniei pentru aderarea la UE și cu reprezentanții instituțiilor francofone la 

București cu tema ”România, ”stat-far” al Francofoniei – perspective francofone în contextul 

UE”, organizată de Delegația Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Francofoniei. 

Menționăm participarea domnului Ștefan Mușoiu, președintele Comisiei, la video-conferința 

COSAC - ”Viitorul UE”, cu participarea președinților Comisiilor pentru afaceri europene din 

statele membre UE și participarea doamnei deputat Ana-Maria Cătăuță, secretar al Comisiei, la 

Reuniunea interparlamentară la nivel de comisii privind legislația electorală europeană și dreptul de 

anchetă al Parlamentului Euuropean, organizată de Comisia pentru Afaceri Instituționale a 

Parlamentului European (online). 

Au avut loc întrevederi ale domnului președinte Ștefan Mușoiu cu E.S. domnul Maciej Lang, 

ambasadorul Poloniei, E.S. Doamna Laurence Auer, ambasadorul Franței, E.S. doamna Ingrid 

Kressler Vinciguerra, ambasadorul Estoniei, E.S. domnul Andrew Noble, ambasadorul Marii 

Britanii și Irlandei și E.S. doamna Füsun Aramaz, ambasadorul Turciei, ambasadori acreditați în 

România. 
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ANEXA  A 

 

 

AMENDAMENTE DEPUSE LA COMISIILE CAMEREI DEPUTAŢILOR 

PENTRU INIŢIATIVELE LEGISLATIVE EXAMINATE 

în prima sesiune ordinară a anului 2021 

(februarie - iunie) 
 

 

 

 

 
Nr. 

crt 
Denumirea comisiei 

Total,  

din care 
Admise Respinse 

1 
Comisia pentru politică economică, reformă 

şi privatizare 
10 10 0 

2 Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  3777 102 3675 

3 Comisia pentru industrii şi servicii  90 78 12 

4 Comisia pentru transporturi şi infrastructură 47 47 0 

5 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, 

 industrie alimentară şi servicii specifice  
61 61 0 

6 
Comisia pentru drepturile omului, culte şi 

problemele minorităţilor naţionale  
12 12 0 

7 
Comisia pentru administraţie publică și 

amenajarea teritoriului  
36 36 0 

8 Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic 3 3 0 

9 Comisia pentru muncă şi protecţie socială  89 80 9 

10 Comisia pentru sănătate şi familie 7 7 0 

11 Comisia pentru învăţământ 35 34 1 

12 
Comisia pentru cultură, arte, mijloace de 

informare în masă  
69 67 2 
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13 Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  151 121 30 

14 
Comisia pentru apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională 
37 37 0 

15 Comisia pentru regulament 26 26 0 

16 Comisia pt. tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 12 12 0 

17 Comisia  pentru constituționalitate 9 9 0 

18 Comisia pentru știință și tehnologie 2 2 0 

19 Comisia pentru tineret și sport 4 4 0 

20 
Comisia parlamentară  a  revoluționarilor din 

decembrie 1989 
1 1 0 

TOTAL 4478 749 3729 
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SITUAȚIA AMENDAMENTELOR 

depuse la comisiile permanente pentru proiectele de legi şi propunerile legislative 

dezbătute în prima sesiune ordinară a anului 2021 

(februarie - iunie) 
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ANEXA B 

 

 

 

AMENDAMENTE DEPUSE PENTRU INIŢIATIVELE 

 LEGISLATIVE DEZBĂTUTE LA COMISIILE PERMANENTE, 

ÎN FUNCŢIE DE INIŢIATORI 

în prima sesiune ordinară a anului 2021 

(februarie - iunie) 

 

 

 
Nr. 

crt. 
Grupul  parlamentar 

Total,  

din care 
Admise Respinse 

1 Grup parlamentar al PSD 

 

39 25 14 

2 Grup parlamentar al  PNL 

 

58 39 19 

3 Grup parlamentar al USR 

 

59 44 15 

4 Grup parlamentar al AUR 

 

10 5 5 

5 Grup parlamentar al UDMR 

 

43 40 3 

6 Grup parlamentar al Minorităţilor naţionale 

 

23 18 5 

7 COMISII PERMANENTE 

 

4246 578 3668 

TOTAL 4478 749 3729 
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SITUAŢIA AMENDAMENTELOR 

depuse pentru proiectele de legi şi propunerile legislative 

dezbătute în prima sesiune ordinară a anului 2021 

(februarie - iunie) 

ÎN FUNCŢIE DE INIŢIATORI 
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ANEXA C 

 

BILANŢUL 

activităţii comisiilor permanente în prima sesiune ordinară a anului 2021 

 

Nr.  

crt. 
Denumirea comisiei 

Număr 

şedinţe 

Număr 

iniţiative 

aflate în 

dezbatere 

pe fond 

Număr 

rapoarte 

depuse 

Număr  

avize 

depuse 

Scrisori, 

memorii 

rezolvate 

Audieri/ 

Audiențe 

1 Comisia pt. pol. economică 56 33 3 38 20 1 

2 Comisia pt. buget 60 186 63 7 35 1 

3 Comisia pt. industrii 59 150 27 66 78 1 

4 Comisia pt. transporturi 55 82 20 11 17 - 

5 Comisia pt. agricultură 55 33 22 8 83 - 

6 Comisia pt. drepturile omului 56 7 6 166 - - 

7 Comisia pt. admin. publică 54 162 48 90 26 - 

8 Comisia pt. mediu 55 62 10 9 18  

9 Comisia pt. muncă 56 163 68 45 146 24 

10 Comisia pt. sănătate 57 77 35 16 53 - 

11 Comisia pt. învăţământ 57 36 31 22 598 32 

12 Comisia pt. cultură 55 56 25 2 8 3 

13 Comisia juridică 35 393 146 162 34 - 

14 Comisia pt. apărare 57 64 29 26 14 3 

15 Comisia pt. politică externă 55 9 5 22 - - 

16 Comisia pt. cercet. abuzurilor 55 desfăşoară activităţi specifice 322 - 

17 Comisia pt. regulament 37 desfăşoară activităţi specifice  

18 Comisia pt. tehn. informaţiei 24 15 8 30 0 1 

19 Comisia pt. egalitatea de şanse 21 1 1 84 1 - 

20 
Comisia pt. români din afara 

graniţelor ţării 
55 3 - 5 65 - 

21 Comisia pt. afaceri europene 57 - - 2 - - 

22 Comisia pt. constituționalitate 49 45 29 - 46 - 

23 Comisia pt. știință și tehnologie 55 2 1 9 34 - 

24 Comisia pt. tineret și sport 55 13 5 6 1 1 

25 Comisia pt. controlul SRI 49 
desfăşoară activităţi 

specifice 
2 62  

26 Comisia pt. control SIE 12 
desfăşoară activităţi 

specifice 
2 1 5 

27 
Comisia revoluţionarilor din 

Decembrie 1989 
12 

desfăşoară activităţi 

specifice 
6 1200 - 
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28 

Comisia pt. integrarea europeană 

dintre Parlamentul României şi 

Parlamentul Republicii Moldova 

1 desfăşoară activităţi specifice  

29 
Comisia comună privind statutul 

deputaţilor şi  al senatorilor 
1 4 4 1 3 - 

30 
Comisia pentru relaţia cu 

UNESCO 
9 - - 3 1 - 

TOTAL 1314 974* 400* 840 2866 72 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
     *La însumare s-a ţinut cont de iniţiativele cu raport comun al mai multor comisii sesizate în fond. 
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Bilanţul activităţii comisiilor Camerei Deputaţilor 

după numărul de RAPOARTE depuse  

în prima sesiune ordinară a anului 2021 

(februarie - iunie) 

 
 

 
 

 



 77 
 

 

 

Bilanţul activităţii comisiilor Camerei Deputaţilor 

după numărul de AVIZE depuse  

în prima sesiune ordinară a anului 2021 

(februarie - iunie) 
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X. MODIFICĂRI ÎN COMPONENŢA COMISIILOR PERMANENTE 

în prima sesiune ordinară a anului 2021 

(februarie - iunie) 
 

1. COMISIA PENTRU POLITICĂ ECONOMICĂ, REFORMĂ ȘI PRIVATIZARE 

 

1. Făgărășian Valentian-Ilie PNL părăseşte comisia din: 03.03.2021 

2. Focșa Dumitru-Viorel AUR devine membru din: 

devine vicepreședinte din: 

01.02.2021 

02.02.2021 

3. Gavrilă Anamaria AUR devine membru din: 

părăseşte comisia din: 

01.02.2021 

24.03.2021 

4. Gheorghe Andrei Daniel PNL devine membru din: 03.03.2021 

5. Miruță Radu-Dinel USR părăseşte comisia din: 21.04.2021 

6. Molnar Radu-Iulian USR devine membru din: 21.04.2021 

7. Simion George-Nicolae AUR devine membru din: 24.03.2021 

 

2. COMISIA PENTRU BUGET, FINANȚE ȘI BĂNCI 

 

1. Feodorov Lucian AUR devine membru din: 01.02.2021 

2. Florea Oana-Consuela PSD devine membru din: 24.02.2021 

3. Gavrilă Anamaria AUR devine membru din: 24.03.2021 

4. Mărgărit Mitică-Marius PSD părăseşte comisia din: 24.02.2021 

5. Simion George-Nicolae AUR devine membru din: 01.02.2021 

   părăseşte comisia din: 24.03.2021 

 

3. COMISIA PENTRU INDUSTRII ȘI SERVICII 

 

1. Aelenei Dănuț AUR devine membru din: 01.02.2021 

2. Miruță Radu-Dinel USR devine membru din: 24.02.2021 

3. Pușcașu Lucian-Florin AUR devine membru din: 01.02.2021 

 

4. COMISIA PENTRU TRANSPORTURI ȘI INFRASTRUCTURĂ 

 

1. Acatrinei Dorel-Gheorghe AUR devine membru din: 

părăseşte comisia din: 

01.02.2021 

24.02.2021 

2. Pavelescu Nicolae PSD părăseşte comisia din: 10.02.2021 

3. Pușcașu Lucian-Florin AUR devine membru din: 03.03.2021 

4. Stoica Ciprian-Titi AUR devine membru din: 01.02.2021 

5. Tanasă Dan AUR devine membru din: 24.02.2021 

6. Tobă Francisc Neafiliat devine membru din: 24.03.2021 
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5. COMISIA PENTRU AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, INDUSTRIE 

ALIMENTARĂ ȘI SERVICII SPECIFICE 

 

1. Chira Claudiu-Martin PNL devine membru din: 03.03.2021 

2. Ciubuc Ciprian AUR devine membru din: 01.02.2021 

3. Giugea Nicolae PNL înlocuit din funcția de 

vicepreședinte din: 

09.02.2021 

4. Lazăr Teodor USR părăseşte comisia din: 24.02.2021 

5. Munteanu Remus PSD devine membru din: 01.02.2021 

6. Pătrăuceanu Constantin-

Neculai 

PSD părăseşte comisia din: 01.02.2021 

7. Păunescu Silviu-Titus AUR devine membru din: 01.02.2021 

8. Scripnic Lilian AUR devine membru din: 01.02.2021 

9. Șoptică Costel PNL devine vicepreședinte din: 09.02.2021 

 

6. COMISIA PENTRU DREPTURILE OMULUI, CULTE ȘI PROBLEMELE 

MINORITĂȚILOR  NAȚIONALE  

 

1. Blaga Daniel-Codruț USR părăseşte comisia din: 24.02.2021 

2. Coleșa Ilie-Alin AUR devine membru din: 01.02.2021 

3. Ichim Cristian-Paul USR devine membru din: 24.02.2021 

4. Horga Maria-Gabriela PNL devine membru din: 10.03.2021 

5. Morar Olivia-Diana PNL devine membru din: 10.03.2021 

6. Murariu Oana USR părăseşte comisia din: 10.03.2021 

7. Sas Lóránt -Zoltan USR devine membru din: 10.03.2021 

8. Stancu Ionel Minorități devine membru din: 10.03.2021 

9. Tanasă Dan AUR devine membru din: 01.02.2021 

10. Vecerdi Cristina-Agnes PNL devine membru din: 24.03.2021 

 

7. COMISIA PENTRU ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ ȘI AMENAJAREA 

TERITORIULUI 

 

1. Axinia Adrian-George AUR devine membru din: 01.02.2021 

2. Ciofu Cătălina PNL devine membru din: 01.02.2021 

3. Rusu Daniel-Gheorghe AUR devine membru din: 01.02.2021 

4. Thellmann Christine PNL devine membru din: 24.02.2021 

5. Turcan Raluca PNL părăseşte comisia din: 01.02.2021 

6. Țachianu Marian PSD devine membru din: 01.02.2021 
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8. COMISIA PENTRU MEDIU ȘI ECHILIBRU ECOLOGIC 

 

1. Banciu Ionuț-Sorin PNL părăseşte comisia din: 08.03.2021 

2. Cîtea Vasile PSD părăseşte comisia din: 24.03.2021 

3. Huțu Alexandra PSD devine membru din: 10.02.2021 

4. Hurduzeu Florin-Silviu PSD părăseşte comisia din: 24.02.2021 

5. Lasca Mihai Ioan Neafiliat devine membru din: 

părăseşte comisia din: 

devine membru din: 

01.02.2021 

10.03.2021 

24.03.2021 

6. Munteanu Remus PSD părăseşte comisia din: 10.02.2021 

7. Nagy Vasile AUR devine membru din: 21.04.2021 

8. Șerban Gianina AUR devine membru din: 01.02.2021 

9. Țachianu Marian PSD părăseşte comisia din: 10.02.2021 

 

9. COMISIA PENTRU MUNCĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ 

 

1. Andrușceac Antonio AUR devine membru din: 01.02.2021 

2. Dămureanu Ringo AUR devine membru din: 

părăseşte comisia din: 

24.02.2021 

10.03.2021 

3. Chira Claudiu-Martin PNL părăseşte comisia din: 03.03.2021 

4. Făgărășian Valentin-Ilie PNL devine membru din: 03.03.2021 

5. Mitrea Dumitrina AUR devine membru din: 01.02.2021 

6. Neaga Florian-Claudiu PSD părăseşte comisia din: 01.02.2021 

7. Pavelescu Nicolae PSD devine membru din: 01.02.2021 

8. Turcan Raluca PNL devine membru din: 01.02.2021 

 

10. COMISIA PENTRU SĂNĂTATE ȘI FAMILIE 

 

1. Barbu Costel PNL devine membru din: 03.03.2021 

2. Gheorghe Andrei Daniel PNL părăseşte comisia din: 03.03.2021 

3. Muncaciu Sorin-Titus AUR devine membru din: 01.02.2021 

4. Neaga Florian-Claudiu PSD devine membru din: 01.02.2021 

5. Orban Ludovic PNL devine membru din: 24.02.2021 

6. Sărmaș Ioan-Sabin PNL devine membru din: 17.02.2021 

7. Suciu Sebastian-Ilie AUR devine membru din: 

devine vicepreședinte din: 

01.02.2021 

09.02.2021 

8. Vecerdi Cristina-Agnes PNL devine membru din: 17.03.2021 
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11. COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT, ȘTIINȚĂ TINERET ȘI SPORT 

 

1. Alexandru Victoria-Violeta PNL devine membru din: 24.02.2021 

2. Apjok Norbert Neafiliat părăseşte comisia din: 10.02.2021 

3. Atanasiu Onuț Valeriu PNL devine vicepreședinte din: 23.03.2021 

4. Dancă Ionel PNL devine membru din: 24.02.2021 

5. Gál Károly UDMR devine membru din: 10.02.2021 

6. Ivănuță Cristian-Daniel AUR devine membru din: 01.02.2021 

7. Manea Cătălin-Zamfir Minorități devine membru din: 10.02.2021 

8. Muraru Iulian-Alexandru PNL părăseşte comisia din: 

înlocuit din funcția de 

vicepreședinte din: 

24.02.2021 

24.02.2021 

9. Volosatîi Boris AUR devine membru din: 01.02.2021 

 

12. COMISIA PENTRU CULTURĂ, ARTE, MIJLOACE DE INFORMARE ÎN MASĂ 

 

1. Buican Cristian PNL devine membru din: 01.02.2021 

2. Cîtea Vasile PSD devine membru din: 24.03.2021 

3. Gheorghiu Bogdan PNL înlocuit din funcția de 

secretar din: 

02.02.2021 

4. Florea Oana-Consuela PSD părăseşte comisia din: 24.02.2021 

5. Pop Darius AUR devine membru din: 01.02.2021 

 

 

13. COMISIA PENTRU JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ȘI IMUNITĂȚI 

 

1. Badiu Georgel AUR devine membru din: 01.02.2021 

2. Enachi Raisa AUR devine membru din: 01.02.2021 

3. Gliga Dumitrița PSD devine secretar din: 28.01.2021 

 

14. COMISIA PENTRU APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ 

NAȚIONALĂ 

 

1. Chelaru Mircia AUR devine membru din: 01.02.2021 

2. Fifor Mihai-Viorel PSD devine vicepreședinte din: 23.02.2021 

3. Popescu Pavel PNL devine membru din: 24.02.2021 

4. Prișcă Răzvan Sorin PNL părăseşte comisia din: 24.02.2021 

5. Roman Nicolae AUR devine membru din: 01.02.2021 

6. Weber Mihai PSD înlocuit din funcția de 

vicepreședinte din: 

23.02.2021 
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15. COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ 

 

1. Albișteanu Mihail AUR devine membru din: 

devine secretar din: 

01.02.2021 

09.02.2021 

2. Gál Károly UDMR părăseşte comisia din: 10.02.2021 

 

16. COMISIA PENTRU CERCETAREA ABUZURILOR, CORUPȚIEI ȘI PENTRU 

PETIȚII 

1. Apjok Norbert Neafiliat devine membru din: 10.02.2021 

2. Badiu Georgel AUR devine membru din: 

devine vicepreședinte din: 

01.02.2021 

03.02.2021 

3. Goleac Nicoleta-Matilda PSD devine membru din: 24.03.2021 

4. Lasca Mihai Ioan Neafiliat devine membru din: 17.03.2021 

5. Rasaliu Marian-Iulian PSD părăseşte comisia din: 24.03.2021 

6. Roman Nicolae AUR devine membru din: 

devine secretar din: 

01.02.2021 

03.02.2021 

 

17. COMISIA PENTRU REGULAMENT 

 

1. Stoica Ciprian-Titi AUR devine membru din: 01.02.2021 

 

18. COMISIA PENTRU TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR 

 

1. Apjok Norbert Neafiliat părăseşte comisia din: 10.02.2021 

2. Axinia Adrian-George AUR devine membru din: 01.02.2021 

3. Blaga Daniel-Codruț USR devine membru din: 24.02.2021 

4. Hurduzeu Florin-Silviu PSD părăseşte comisia din: 

înlocuit din funcția de 

vicepreședinte din: 

24.02.2021 

24.02.2021 

5. Ivan Bogdan-Gruia PSD înlocuit din funcția de 

secretar din: 

devine vicepreședinte din: 

23.02.2021 

 

23.02.2021 

6. Păunescu Silviu-Titus AUR devine membru din: 01.02.2021 

7. Popa Radu Mihai PSD devine secretar din: 23.02.2021 

 

19. COMISIA PENTRU EGALITATEA DE ȘANSE PENTRU FEMEI ȘI BĂRBAȚI 

 

1. Enachi Raisa AUR devine membru din: 

devine secretar din: 

01.02.2021 

04.02.2021 

 Șerban Gianina AUR devine membru din: 

devine vicepreședinte din: 

01.02.2021 

04.02.2021 

 Tanasă Dan AUR devine membru din: 

devine președinte din: 

01.02.2021 

04.02.2021 
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20. COMISIA PENTRU COMUNITĂȚILE DE ROMÂNI DIN AFARA GRANIȚELOR 

ȚĂRII 

 

1. Gheorghe Andrei Daniel PNL devine membru din: 17.02.2021 

2. Mărgărit Mitică-Marius PSD părăseşte comisia din: 24.02.2021 

3. Rasaliu Marian-Iulian PSD devine membru din: 24.03.2021 

4. Volosatîi Boris AUR devine membru din: 01.02.2021 

 
21. COMISIA AFACERI EUROPENE 

 

1. Gavrilă Anamaria AUR devine membru din: 01.02.2021 

2. Fechet Mircea PNL devine membru din: 24.02.2021 

3. Mitrea Dumitrina AUR devine membru din: 

devine vicepreședinte din: 

01.02.2021 

09.02.2021 

4. Muraru Iulian-Alexandru PNL părăseşte comisia din: 24.02.2021 

 
 

22. COMISIA PENTRU CONSTITUȚIONALITATE 

 

1. Cupșa Ioan PNL devine membru din: 01.02.2021 

2. Dămureanu Ringo AUR devine membru din: 

devine președinte din: 

01.02.2021 

16.02.2021 

3. Floroiu Ionel PSD înlocuit din funcția de 

secretar din: 

20.04.2021 

4. Halici Nicușor PSD devine secretar din: 20.04.2021 

 
23. COMISIA PENTRU ȘTIINȚĂ ȘI TEHNOLOGIE 

 

1. Coleșa Ilie-Alin AUR devine membru din: 

devine secretar din: 

01.02.2021 

03.03.2021 

2. Goleac Nicoleta-Matilda PSD părăseşte comisia din: 24.03.2021 

3. Nagy Vasile AUR devine membru din: 

devine vicepreședinte din: 

01.02.2021 

03.03.2021 

 

24. COMISIA PENTRU TINERET ȘI SPORT 

 

1. Avrămescu Gabriel-Ioan PNL devine membru din: 21.04.2021 

2. Balabaşciuc Călin-Constantin AUR devine membru din: 01.02.2021 

3. Cristea Andi-Lucian PSD părăseşte comisia din: 01.02.2021 

4. Lungu Romeo-Daniel PSD devine membru din: 01.02.2021 
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MODIFICĂRI ÎN COMPONENŢA COMISIILOR 

COMUNE CU SENATUL SURVENITE ÎN SESIUNEA 

PARLAMENTARĂ FEBRUARIE – IUNIE  2021 

 

 

1. COMISIA PARLAMENTARĂ A REVOLUȚIONARILOR DIN DECEMBRIE 1989  

 

1. Cristescu Radu-Mihai PSD părăsește comisia:  11.05.2021 

2. Ostaficiuc Marius-Eugen PSD devine membru din: 11.05.2021 
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XI. ACTIVITATEA BIROULUI PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

ȘI A COMITETULUI LIDERILOR GRUPURILOR PARLAMENTARE 

în prima sesiune ordinară a anului 2021 

(februarie - iunie) 

 
 

I. Biroul permanent al Camerei Deputaţilor s-a întrunit în 44 de şedinţe. 

Potrivit Regulamentului Camerei Deputaţilor, Biroul permanent a asigurat pregătirea şi 

desfăşurarea în bune condiţii a lucrărilor Camerei Deputaţilor şi a soluţionat diverse probleme care 

intră în competenţa sa. 

Decizii ale Biroului permanent al Camerei Deputaţilor: 

Au fost adoptate 8 Decizii ale Biroului permanent care privesc, printre altele: stabilirea 

atribuţiilor vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Camerei Deputaţilor pentru prima sesiune 

ordinară a anului 2021, aplicarea unei sancţiuni disciplinare domnului deputat Dan Tanasă, organizarea 

şi reorganizarea unor compartimente din structura Serviciilor Camerei Deputaţilor, aprobarea tarifelor 

pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părţile I-VII, asigurarea permanenţei la 

Camera Deputaţilor de către membrii Biroului permanent în perioada vacanţei parlamentare din lunile 

iulie și august 2021, activitatea comisiilor în perioada vacanţei parlamentare din lunile lunile iulie și 

august 2021. 

 

II. Comitetul Liderilor Grupurilor Parlamentare s-a întrunit în 42 de ședințe. 

Comitetul liderilor a dezbătut și a aprobat proiectele ordinii de zi pentru şedinţele Camerei 

Deputaţilor şi ale programului de lucru al acesteia și soluţionat diverse probleme care intră în 

competenţa sa. 

 

III. Biroul permanent al Camerei Deputaţilor s-a întrunit în 17 şedinţe comune cu Biroul 

permanent al Senatului. 

În cadrul şedinţelor comune ale celor două Birouri permanente au fost discutate, printre altele: 

• Propunerile Grupurilor parlamentare pentru structurile comune ale Camerei Deputaţilor şi 

Senatului 

• Programul de dezbatere şi adoptare a Proiectului Legii bugetului de stat şi a Proiectului 

Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 

• Scrisoarea domnului Klaus Werner Iohannis, Preşedintele României, prin care informează 

Parlamentul privind aprobarea încheierii participării Armatei României la Misiunea 

NATO Resolute Support din Afganistan şi redislocarea în România, începând cu data de 

1 mai 2021, a contingentului român militar din Afganistan, la încheierea misiunii 

• Scrisoarea domnului Klaus Werner Iohannis, Preşedintele României, prin care solicită 

Parlamentului României să aprobe participarea Armatei României cu forţe, mijloace şi 

echipamente la misiunea Task Force Takuba în Sahel, sub conducerea Franţei, începând 

cu trimestrul al IV-lea al anului 2021 

• Aprobarea prealabilă a Comisiilor pentru apărare din Camera Deputaţilor şi Senat pentru 

iniţierea, de către Ministerul Apărării Naţionale, a procedurilor de atribuire a contractelor 

aferente unor programe de înzestrare 

• Măsurile organizatorice privind vizita la Palatul Parlamentului a E.S. domnul Reuven 

Rivlin, Preşedintele Statului Israel 

• Organizarea ședinţei solemne a Parlamentului României consacrată comemorării 

victimelor Pogromului de la Iaşi din 1941 



 86 
 

 

 

• Transmiterea către comisiile de specialitate ale celor două Camere a rapoartelor de 

activitate depuse de instituții sau autorități publice a căror activitate se află sub control 

parlamentar 

• Numiri în funcții de conducere la instituții sau autorități publice a căror activitate se află 

sub control parlamentar; 

• Dezbaterea şi votul asupra Moţiunii de cenzură 

 

 

 

 

IV. În prima sesiune ordinară a anului 2021 au fost depuse 4 moţiuni simple și o moțiune de 

cenzură: 
 

A .  M O Ţ I U N I  S I M P L E :  

 

Nr. 

crt. 

TITLUL MOŢIUNII 

SIMPLE 
Semnatari 

Data 

depunerii 

Data 

dezbaterii 

Data 

votării 

Vot deschis Soluţia 

 

 

Pent

ru 

Cont

ra 

Abţine

ri 

1.  

Incompetenţa şi lipsa de 

asumare UCID! Vlad 

Voiculescu, un pericol 

pentru sănătatea şi viaţa 

românilor 

109 10.02.2021 15.02.2021 17.02.2021 140 161 1 RESPINSĂ 

2.  

Agricultura României este 

atacată de cel mai 

periculos DĂUNĂTOR: 

ministrul Adrian-Nechita 

OROS! 

110 24.03.2021 29.03.2021 31.03.2021 115 166 - RESPINSĂ 

3.  

Ca românii să trăiască, 

Vlad Voiculescu trebuie să 

plece! 

104 12.04.2021 - - - - - RETRASĂ 

4.  
Cristian Ghinea, de la zero 

la abis! 
82 9.06.2021 14.06.2021 15.06.2021 143 171 1 RESPINSĂ 

 

 

 

 

 

 

B .  M O Ţ I U N I  D E  C E N Z U R Ă :  

N
r.

 c
r
t.

 

TITLUL MOŢIUNII 

DE CENZURĂ 
Semnatari 

Data 

depunerii 

Data 

prezentări

i 

Data 

dezbaterii 

Vot secret (bile) 

Soluţia 

P
en

tr
u

 

C
o

n
tr

a
 

A
b

ți
n

er
i 

1. 
România EȘUATĂ. 

Recordul "fantastic" al 

Guvernului Cîţu 

156 23.06.2021 23.06.2021 29.06.2021 201 1 - RESPINSĂ 
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XII. SITUAŢIA ÎNTREBĂRILOR, INTERPELĂRILOR ŞI DECLARAŢIILOR 

POLITICE ALE DEPUTAŢILOR   

în prima sesiune ordinară a anului 2021 

(februarie - iunie) 
 

                                                                                                                                               

A. SITUAŢIA  ÎNTREBĂRILOR  PE GRUPURI PARLAMENTARE la data de 30.06.2021 

 

Nr.  Grup Număr  Întrebări  Întrebări 

crt. parlamentar deputați adresate cu răspuns fără răspuns 

1. PSD 73 628 488 140 

2. PNL 68 722 608 114 

3. USR 35 409 354 55 

4. AUR 22 188 139 49 

5. UDMR 11 43 31 12 

6. 
MINORITĂŢI 

NAŢIONALE 

6 41 39 2 

7. Neafiliaţi 1 1 1 0 

TOTAL GENERAL 216 2032 1660 372 

 

 

B. SITUAŢIA INTERPELĂRILOR PE GRUPURI PARLAMENTARE  la data de 30.06.2021 

 

Nr.  Grup Număr  Interpelări  Interpelări 

crt. parlamentar deputați adresate cu răspuns fără răspuns 

1. PSD 56 262 162 100 

2. PNL 20 62 38 24 

3. USR 15 27 20 7 

4. AUR 24 97 79 18 

5. UDMR 3 5 5 0 

6. 
MINORITĂŢI 

NAŢIONALE 

2 5 4 1 

7. Neafiliaţi 1 2 1 1 

TOTAL GENERAL 121 460 309 151 
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C. SITUAŢIA  DECLARAŢIILOR  POLITICE PE GRUPURI PARLAMENTARE 

 la data de 30.06.2021 

 

Nr. 

crt. 

Grup 

parlamentar 

Nr. 

deputaţi 

Nr. 

şedinţe 

Nr. declaraţii 

declaraţii politice 

1. PSD 69 

22 

483 

2. PNL 57 386 

3. USR 26 103 

4. AUR 27 128 

5 UDMR 4 6 

6. MINORITĂŢI NAŢIONALE 10 59 

7. Neafiliaţi 1 12 

TOTAL GENERAL 194 1177 
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XII XIII. CENTRALIZATOR AL DEZBATERILOR PARLAMENTARE 

 în prima sesiune ordinară a anului 2021 

(februarie - iunie) 

 

 

 

 

 

I. Sinteza şedinţelor Camerei Deputaţilor  

 

Sesiunea Luna Zile cu şedinţe 
Număr de 

şedinţe 

 

Sesiunea februarie - 

iunie 

Februarie 8 8 

Martie 12 12 

Aprilie 10 10 

Mai 9 10 

 Iunie 13 13 

Total: 52 53 

 

 

 

 

II. Sinteza şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului  

 

Sesiunea Luna Zile cu şedinţe 
Număr de 

şedinţe 

Sesiunea februarie - 

iunie 

Februarie 1 1 

Martie 2 2 

Mai 2 2 

iunie 6 7 

Total: 11 12 
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XIV. CENTRALIZATOR AL INIŢIATIVELOR LEGISLATIVE 

 DEZBĂTUTE ŞI ADOPTATE DE CAMERA DEPUTAŢILOR 

 în perioada iunie 1990 – iunie 2021* 

 (pe legislaturi şi ani) 

 

 
 

Legislatura I  iunie 1990 - octombrie 1992   233 

Legislatura a II-a  octombrie 1992 - noiembrie 1996  542 

Legislatura a III-a  noiembrie 1996 - decembrie 2000  1024 

Legislatura a IV-a  decembrie 2000 - decembrie 2004  3807 

Legislatura a V-a  decembrie 2004 - decembrie 2008  1684 

Legislatura a VI-a  decembrie 2008 - decembrie 2012  1374 

Legislatura a VII-a  decembrie 2012 - decembrie 2016  1294 

Legislatura a VIII-a  decembrie 2016 - decembrie 2020  1539 

Legislatura a IX-a   decembrie 2020 - iunie 2021  240 
 

 

 

 

XV. CENTRALIZATOR AL LEGILOR PROMULGATE DE 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI 

 în perioada iunie 1990 –  iunie 2021* 

(pe legislaturi şi ani) 

Legislatura I  iunie 1990 - octombrie 1992   233 

Legislatura a II-a  octombrie 1992 - noiembrie 1996  542 

Legislatura a III-a  noiembrie 1996 - decembrie 2000  925 

Legislatura a IV-a  decembrie 2000 - decembrie 2004  2690 

Legislatura a V-a  decembrie 2004 - decembrie 2008  1627 

Legislatura a VI-a  decembrie 2008 - decembrie 2012  1207 

Legislatura a VII-a  decembrie 2012 - decembrie 2016  1181 

Legislatura a VIII-a  decembrie 2016 - decembrie 2020  1202 

Legislatura a IX-a   decembrie 2020 - iunie 2021  183 
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Ani 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Nr.legi 42 82 130 95 146 139 142 221 261 210 233 
 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
796 683 609 602 415 517 388 307 391 292 302 222 

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
384 187 358 252 278 363 263 298 183 

 

 

 
 

* Datele existente la 30 iunie 2021 
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CENTRALIZATOR AL LEGILOR PROMULGATE DE  

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI 

în perioada iunie 1990 – iunie 2021 
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XVI. BILANŢ PRIVIND PARTICIPAREA CAMEREI DEPUTAŢILOR  LA 

PROCESUL DE EXAMINARE A DOCUMENTELOR UE 

în primul semestru din anul 2021 

 

 

Camera Deputaților, în concordanță cu prevederile Constituției României1, ale Legii privind 

cooperarea dintre Parlament și Guvern în domeniul afacerilor europene, nr. 373/2013 și ale 

Regulamentului Camerei Deputaților2, a examinat o serie de proiecte de acte primite de la Uniunea 

Europeană, pe fond, care fac obiectul acestui control. 

 

 

I. Documentele supuse examinării parlamentare  

 

 

Documente ale UE trimise spre  examinare pe 

fond comisiilor permanente din Cameră în 

perioada ianuarie – iunie 2021 

 

 

 

 

20 

 

Documente finalizate în perioada ianuarie – 

iunie 2021 prin 

Hotărâri ale Camerei Deputaților 

 

 

17 

 

Documente în curs de finalizare - 

(sau cu termene în septembrie 2021) 

 

 

8 

 

 

                                                 
1 Conform art. 111, 112 și 148 din Constituția României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767/31 octombrie 

2003.   
2 Conform art. 161 – 186 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat în Monitorul Oficial al României,  Partea I, nr. 278 din 

02.04.2020. 
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II. Numărul documentelor repartizate spre examinare comisiilor 

permanente: 

 

- Comisia pentru afaceri europene – 20 documente; 

- Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare – 2 documente; 

- Comisia pentru buget, finanțe și bănci – 3 documente; 

- Comisia pentru industrii și servicii – 10 documente; 

- Comisia pentru transporturi și infrastructură – 3 documente; 

- Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice – 3 

documente; 

- Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale – 5 

documente;  

- Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului – 2 documente; 

- Comisia pentru mediu și echilibru ecologic – 6 documente; 

- Comisia pentru muncă și protecție socială – 5 documente; 

- Comisia pentru sănătate și familie – 6 documente; 

- Comisia pentru învățământ– 7 documente; 

- Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă – 1 document; 

- Comisia juridică, de disciplină și imunități – 2 documente; 

- Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională – 3 documente; 

- Comisia pentru politică externă – 4 documente; 



 95 
 

 

 

- Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor - 6 documente; 

- Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați - 4 documente; 

- Comisia pentru știință și tehnologie – 8 documente; 

- Comisia pentru tineret și sport – 2 documente; 

- Comisia pentru comunitățile de români din afara granițelor țării - 1 document. 

 

III. Hotărârile privind adoptarea unor opinii ale Camerei Deputaților publicate în 

Monitorul Oficial al României, Partea I  

 

În urma examinării documentelor UE, Camera Deputaților a adoptat, în primul semestru al 

anului 2021, un număr de 17 hotărâri pentru adoptarea opiniilor, după cum urmează: 

 

 

Nr. 

crt. 

 

Numărul 

hotărârii 

 

Denumirea documentului 

 

Monitorul 

Oficial al 

României 

1 

Hotărârea nr. 

11/10.02.2021 

 

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la 

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 

Comitetul Economic și Social European și Comitetul 

Regiunilor - O strategie pentru hidrogen: pentru o Europă 

neutră climatic COM (2020) 301 

 

Nr. 139/ 

10.02.2021 

2 

Hotărârea nr. 

19/17.02.2021 

 

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la 

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 

Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul 

Regiunilor -Agenda pentru competenţe în Europa în vederea 

obţinerii unei competitivităţi durabile, a echitătii sociale si a 

rezilientei - COM (2020) 274 

 

Nr. 163/ 

17.02.2021 

3 

Hotărârea nr. 

20/17.02.2021 

 

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la 

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul 

European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European 

și Comitetul Regiunilor referitoare la Strategia UE privind 

uniunea securității - COM (2020) 605 

Nr. 163/ 

17.02.2021 

4 
Hotărârea nr. 

27/10.03.2021 

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la 

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 

Comitetul Economic si Social European si Comitetul 

Regiunilor - Stabilirea unui obiectiv mai ambițios în materie 

de climă pentru Europa în perspectiva anului 2030 - 

Investirea într-un viitor neutru din punct de vedere climatic, 

în interesul cetățenilor-COM(2020) 562 

 

 

Nr. 244/ 

10.03.2021 

 

 

 

5 
Hotărârea nr. 

28/10.03.2021 

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la 

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 

Comitetul Economic si Social European si Comitetul 

Regiunilor - Strategia UE pentru combaterea mai eficace a 

abuzului sexual asupra copiilor - COM(2020) 607 

Nr. 244/ 

10.03.2021 
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6 
Hotărârea nr. 

35/24.03.2021 

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Cartea 

verde privind îmbătrânirea populației - Promovarea 

solidarității si a responsabilității între generații - COM(2021) 

50 

Nr. 301/ 

25.03.2021 

7 
Hotărârea nr. 

36/24.03.2021 

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la 

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 

Comitetul Economic și Social European și Comitetul 

Regiunilor - Strategia pentru o mobilitate sustenabilă și 

inteligentă - înscrierea transporturilor europene pe calea 

viitorului - COM (2020) 789 

Nr. 301/ 

25.03.2021 

8 
Hotărârea nr. 

40/31.03.2021 

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la 

Comunicarea comună către Parlamentul European si Consiliu 

- Strategia de securitate cibernetică a UE pentru deceniul 

digital - JOIN (2020) 18 

Nr. 328/ 

31.03.2021 

9 
Hotărârea nr. 

41/07.04.2021 

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la 

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 

Comitetul Economic si Social European si Comitetul 

Regiunilor - Strategia farmaceutică pentru Europa - 

COM(2020) 761 

Nr. 362/ 

08.04.2021 

10 
Hotărârea nr. 

44/21.04.2021 

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la 

Comunicarea către Parlamentul European, Consiliu, 

Comitetul Economic și Social European și Comitetul 

Regiunilor - Un nou SEC pentru cercetare și inovare COM 

(2020) 628 

Nr. 424/ 

22.04.2021 

11 
Hotărârea nr. 

49/12.05.2021 

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la 

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 

Comitetul Economic si Social European si Comitetul 

Regiunilor - Valorificarea la maximum a potențialului 

inovator al UE - Un plan de acțiune privind proprietatea 

intelectuală care să sprijine redresarea si reziliența UE - COM 

(2020) 760 

Nr. 495/ 

12.05.2021 

12 
Hotărârea nr. 

50/12.05.2021 

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la 

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European si 

Consiliu - Noua agendă privind consumatorii - Consolidarea 

rezilienței consumatorilor pentru o redresare durabilă - COM 

(2020) 696 

Nr. 495/ 

12.05.2021 

13 
Hotărârea nr. 

52/19.05.2021 

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la 

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 

Comitetul Economic si Social European si Comitetul 

Regiunilor privind realizarea Spațiului european al educației 

până în 2025 - COM (2020) 625 

Nr. 525/ 

20.05.2021 
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14 
Hotărârea nr. 

53/26.05.2021 

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la 

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 

Comitetul Economic si Social European si Comitetul 

Regiunilor - Planul de acțiune pentru educația digitală 2021-

2027 - Resetarea educației si formării pentru era digitală 

COM (2020) 624 

 

Nr. 546/ 

26.05.2021 

15 
Hotărârea nr. 

55/16.06.2021 

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la 

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 

Comitetul Economic si Social European si Comitetul 

Regiunilor - Planul de acțiune privind sinergiile dintre 

industria civilă, industria de apărare și industria spațială - 

COM(2021) 70 

 

Nr. 605/ 

17.06.2021 

16 
Hotărârea nr. 

56/16.06.2021 

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la 

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și 

Consiliu privind acțiunea umanitară a UE: noi provocări, 

aceleași principii - COM(2021) 110 

 

Nr. 605/ 

17.06.2021 

17 
Hotărârea nr. 

57/23.06.2021 

HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la 

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 

Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul 

Regiunilor Revizuirea politicii comerciale - O politică 

comercială deschisă, durabilă şi fermă - COM (2021) 66 

Nr. 619/ 

23.06.2021 

 
 

 


