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I. Acțiuni în cadrul RO.AS.IT / în calitate de reprezentant al minorității italiene 
în Parlamentul României 
 

Ø Intervenție cu prilejul prezentării celui de-al cincilea Caiet scris de Antonio Rizzo „Istoria 

limbii italiene” din seria „Îmi amintesc de o zi de școală” publicat de Asociația Italienilor din 

România - RO.AS.IT, Istituto Italiano di Cultura di Bucarest, 18 octombrie 2021 

Pentru mai multe informații a se vedea 

https://iicbucarest.esteri.it/iic_bucarest/ro/gli_eventi/calendario/2021/10/presentazione-del-

libro-di-antonio.html  

Ø Participare în perioada 9 – 11 septembrie 2021, în calitate de invitat, la ședința Comisiei 

Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România respectiv la ședința Consiliului 

Uniunii Naționale a Barourilor din România care au avut loc în localitatea Mamaia, jud. 

Constanța. 

Pentru mai multe informații a se vedea 

https://www.facebook.com/AndiGrosaru/posts/4753733668027479  

Ø Participare la vernisajul expoziției „Dante – 700 - Pentru a revedea stelele” organizat Muzeul 

Național al Literaturii Române în parteneriat cu Academia Română, Biblioteca Academiei 

Române, Institutul Cultural Român şi Romfilatelia a cu ocazia anului Dante Alighieri – 2 

septembrie 2021 

Pentru mai multe informații a se vedea 

https://www.facebook.com/AndiGrosaru/posts/4716964088371104  

Ø Participare la  simpozionului anual al bibliotecii USV „Contribuția bibliotecii la afirmarea 

diversității culturale în spațiul românesc” organizat de biblioteca Universității „Ștefan cel 

Mare” Suceava prin doamna Prof. Univ. Dr. Sanda Maria Ardeleanu și Asociația Italienilor 

din România - RO.AS.IT.. – 15 iulie 2021 

Pentru mai multe informații a se vedea 

https://www.facebook.com/AndiGrosaru/posts/4572519039482277  

Ø Participare la ședința festivă a Consiliului Local al Comunei Greci, jud. Tulcea -  19 iunie 

2021 
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Pentru mai multe informații a se vedea 

https://www.facebook.com/AndiGrosaru/posts/4499638173437031  

Ø Conferința Națională a Asociației Italienilor din România - RO.AS.IT. – 23 aprilie 2021 

Pentru mai multe informații a se vedea 

https://www.facebook.com/AndiGrosaru/posts/4328096270591223  

 

II. Apariții în presă 
 

Ø Intervenție la Radio România Internaționale cu ocazia Zilei Minorităților Naționale – 16 

decembrie 2021; 

Pentru mai multe informații a se vedea 

https://www.rri.ro/it_it/festa_minoranze_nazionali_il_deputato_andi_gabriel_grosaru_ospite

_a_radio_romania_internazionale-2650866  

Ø Participare în cadrul emisiunii „Conviețuiri”, 6 martie 2021 

Pentru mai multe informații a se vedea https://fb.watch/8CGtEPCHkP/  

Ø Interviu la Radio Romania Internațional cu ocazia Zilei Minorităților Naționale – 18 

decembrie 2020 

Pentru mai multe informații a se vedea 

https://www.rri.ro/it_it/giornata_minoranze_in_romania_intervista_al_deputato_della_comu

nita_italiana_on_andi_grosaru-

2628598?fbclid=IwAR0spTGiom9C4SBpSYZs8Bic2R82gVU3ZHkTyMt3paYEbVyR8regj

zg8Fgg  

Ø Participare în cadrul emisiunii „Conviețuiri”, 17 decembrie 2020 

Pentru mai multe informații a se vedea https://fb.watch/8CB70qTSV1/  

 

III. Comunicate de presă 

Ø Declarație de presă din data de 4 noiembrie 2021 privind Ziua Unității Naționale și a 

Ziua Forțelor Armate 
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Pentru mai multe detalii a se vedea 

http://www.cdep.ro/relatii_publice/site2015.text_presa?pid=22834  

Ø Comunicat de presă din 12 iulie 2021 privind participarea la lucrările Forumului 

Parlamentar de Securitate și Intelligence. 

Pentru mai multe informații a se vedea 

http://www.cdep.ro/relatii_publice/site2015.text_presa?pid=22254  

Ø Declarație de presă din 17 martie 2021 privind aniversarea unificării Italiei. 

Pentru mai multe informații a se vedea 

http://www.cdep.ro/relatii_publice/site2015.text_presa?pid=21492  

Ø Declarație de presă din 21 februarie 2021 privind Ziua internațională a limbii materne 

Pentru mai multe informații a se vedea 

http://www.cdep.ro/relatii_publice/site2015.text_presa?pid=21329 

Ø Declarație de presă din 6 ianuarie 2021 privind Anul Dante Alighieri 

Pentru mai multe informații a se vedea 

http://www.cdep.ro/relatii_publice/site2015.text_presa?pid=21134  

 

III. Activități internaționale 
 

Ø Participare la Forumul Parlamentar de Securitate şi Intelligence (Washington D.C., 5 – 6 

decembrie 2021) 

Pentru mai multe detalii a se vedea http://www.cdep.ro/bp/docs/F-

1806955700/img12212021_0014.pdf  

Ø Participare la Forumul Parlamentar de Securitate şi Intelligence, Budapesta, 5 – 6 septembrie 

2021 

Pentru mai multe detalii a se vedea 

http://www.cdep.ro/bp/docs/F279163630/img09152021_0017.pdf  

Ø Intervenție în cadrul Forumului Parlamentar de Securitate și Intelligence din Panama la 

Parlamentul Americii Latine și Caraibilor – 29 – 30 iunie 2021 

Pentru mai multe informații a se vedea https://fb.watch/8CQZPbo8zR/  
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Ø Participare la întâlnirea în format online a Consiliului Partidului Democrat European - 5 mai 

2021 

Pentru mai multe informații a se vedea 

https://www.facebook.com/AndiGrosaru/posts/4366205166780333  

IV. Activitate parlamentară 
 

Luări de cuvânt  
 

Ø Ședința Camerei Deputaților din 21 decembrie 2021 

Dezbaterea Proiectului de Lege privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al 

statului aflate în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor 

și concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate "CFR" SA, în domeniul public al județului 

Mureş (PL-x 555/2020) (rămas pentru votul final). 

Ø Ședința Camerei Deputaților din 15 decembrie 2021 

Aprobarea suplimentării ordinii de zi. 

Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 312/2015 privind 

redresarea şi rezoluția instituțiilor de credit şi a firmelor de investiții, precum şi pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul financiar, precum şi pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul financiar (PL-x 510/2021) (rămas 

pentru votul final). 

Ø Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului din 14 decembrie 2021  

Scrisoarea domnului Klaus Werner Iohannis, Președintele României, prin care informează 

Parlamentul asupra aprobării participării Armatei României cu forţe, mijloace şi echipamente 

la operația NATO de evacuare a cetățenilor afgani şi a familiilor acestora, începând cu luna 

august 2021. 

Ø Ședința Camerei Deputaților din 13 decembrie 2021  

Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 

159/2020 privind finanţarea întreprinderilor mici şi mijlocii şi domeniului HORECA pentru 

instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o 

putere instalată cuprinsă între 27 kWp-100 kWp necesară consumului propriu şi livrarea 



 

7 
 

surplusului în Sistemul energetic naţional, precum şi a staţiilor de reîncărcare de 22 kW pentru 

vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, prin Programul de finanţare "ELECTRIC UP" 

(PL-x 623/2020) (rămas pentru votul final). 

Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 

nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare (Pl-x 

329/2021) (rămasă pentru votul final). 

Ø Ședința Camerei Deputaților din 15 noiembrie 2021 

Discuţii procedurale în legătură cu Propunerea legislativă privind stabilirea unor măsuri în 

domeniul sanitar, pe perioada stării de alertă, pentru personalul din cadrul unor unităţi publice 

şi private (Pl-x 545/2021). 

Ø Sedinta Camerei Deputatilor din 8 noiembrie 2021 

Dezbaterea Proiectului de Lege privind unele măsuri de sprijin financiar acordate Comitetului 

Olimpic şi Sportiv Român şi Comitetului Naţional Paralimpic (PL-x 401/2021) (rămas pentru 

votul final). 

Aprobarea desfăşurării lucrărilor Comisiei pentru sănătate şi familie în paralel cu plenul, 

pentru a finaliza dezbaterile şi a adopta un raport cu privire la Propunerea legislativă privind 

stabilirea unor măsuri în domeniul sanitar, pe perioada stării de alertă, pentru personalul din 

cadrul unor unităţi publice şi private (Pl-x 545/2021). 

Ø Sedinta Camerei Deputatilor din 3 noiembrie 2021 

Informare privind demisia domnului deputat Andi-Gabriel Grosaru din funcţia de 

vicepreşedinte al Comisei pentru constituţionalitate şi din calitatea de membru al acestei 

comisii. 

Ø Ședința Camerei Deputaților din 2 noiembrie 2021 

Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea 

Camerei Deputaţilor nr. 74/2020 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor 

permanente ale Camerei Deputaţilor (PHCD 78/2021) (rămas pentru votul final). 

Ø Ședința Camerei Deputaților din 13 octombrie 2021 

Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului privind încetarea tratatelor 

bilaterale de investiții dintre statele membre ale Uniunii Europene, semnat la Bruxelles, la 5 

mai 2020 (PL-x 313/2021) (rămas pentru votul final). 

Supunerea la votul final: 
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Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 

26/2000 cu privire la asociaţii şi fundații (PL-x 506/2017) (respins); 

Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice 

centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (PL-x 322/2021) (rămas 

pentru votul final). 

Ø Ședința Camerei Deputaților din 5 octombrie 2021 

Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea alineatului (1) al articolului 175 din Legea 

nr. 286/2009 privind Codul penal (PL-x 459/2018) (rămas pentru votul final). 

Supunerea la votul final: 

Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 182/2002 privind protecția 

informațiilor clasificate (Pl-x 659/2020) (respinsă); 

Proiectul de Lege pentru ratificarea Tratatului între România şi Regatul Haşemit al 

Iordaniei privind extrădarea, semnat la Amman la 4 aprilie 2021 (PL-x 268/2021) (adoptat); 

Ø Ședința Camerei Deputaților din 4 octombrie 2021 

Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Tratatului între România şi Regatul Haşemit 

al Iordaniei privind extrădarea, semnat la Amman la 4 aprilie 202 (PL-x 268/2021) (rămas 

pentru votul final). 

Ø Ședința Camerei Deputaților din 27 septembrie 2021 

Dezbateri politice, cu participarea domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul energiei, la 

solicitarea Grupului parlamentar al minorităților naționale, cu tema „Situația creșterii 

explozive a facturilor la energie”.  

Ø Ședința Camerei Deputaților din 21 septembrie 2021  

Reexaminarea Legii privind comasarea terenurilor agricole deținute de asociațiile agricole 

constituite de unitățile de cult, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 776 din 28 

octombrie 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1229 din 15 

decembrie 2020 (PL-x 178/2020/2021) (rămasă pentru votul final).  

Aprobarea suplimentării ordinii de zi.  

Ø Ședința Camerei Deputaților din 20 septembrie 2021 

Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 

89/2019 pentru modificarea art. 511 alin. (1) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
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111/2011 privind comunicațiile electronice și modificarea unor acte normative (PL-x 

82/2020) (rămas pentru votul final).  

Ø Ședința Camerei Deputaților din 15 septembrie 2021 

Reexaminarea Legii pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2020 

privind prelungirea mandatelor autorităților administrației publice locale cuprinse în perioada 

2016-2020, unele măsuri pentru organizarea alegerilor locale din anul 2020, precum și 

modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, ca 

urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.240 din 3 iunie 2020, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr.504 din 12 iunie 2020 (PL-x 243/2020/2021) (rămasă pentru 

votul final).  

Ø Ședința Camerei Deputaților din 23 iunie 2021 

Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind completarea Regulamentului Camerei Deputaților 

(PHCD 52/2021) (rămas pentru votul final).  

Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii educației naționale 

1/2011 (Pl-x 215/2021) (rămasă pentru votul final).  

Ø Ședința Camerei Deputaților din 15 iunie 2021  

Dezbaterea Propunerii legislative privind exploatarea masei lemnoase (Pl-x 417/2020) 

(rămasă pentru votul final).  

Dezbateri asupra Propunerii legislative privind comercializarea masei lemnoase (Pl-x 

416/2020) (retrimisă comisiilor).  

Ø Ședința comuna a Camerei Deputaților si Senatului din 15 iunie 2021  

Dezbaterea Raportului Consiliului Suprem de Apărare a Țării privind activitatea desfășurată 

în anul 2020.   

Ø Ședința Camerei Deputaților din 14 iunie 2021  

Prezentarea și dezbaterea moțiunii simple intitulate "Cristian Ghinea, de la zero la abis!", 

inițiate de deputați membri ai Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat.  

Ø Ședința Camerei Deputaților din 9 iunie 2021  

Supunerea la votul final:  

Proiectul de Lege privind sărbătorirea zilei de 10 Mai ca Ziua Independenței Naționale a 

României (PL-x 66/2017) (adoptat);  



 

10 
 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 227/2020 pentru 

modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea 

unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții 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) (adoptat);   

Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 

99/2020 privind unele măsuri fiscale, modificarea unor acte normative și prorogarea unor 

termene (PL-x 439/2020) (rămas pentru votul final). 

Ø Ședința Camerei Deputaților din 3 iunie 2021  

Reexaminarea Legii privind unele măsuri temporare referitoare la concursul de admitere la 

Institutul National al Magistraturii, formarea profesională inițială a judecătorilor și 

procurorilor, examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii, stagiul și 

examenul de capacitate al judecătorilor și procurorilor stagiari, precum și la concursul de 

admitere în magistratură, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 187 din 17 martie 

2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 478 din 7 mai 2021 (PL-x 

567/2020/2021) (rămasă pentru votul final).   

Dezbaterea Proiectului de Lege privind modificarea art. 16 din Legea nr. 51/1995 pentru 

organizarea şi exercitarea profesiei de avocat (PL-x 241/2018) (rămas pentru votul final).   

Proiectul de Lege privind modificarea art. 16 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și 

exercitarea profesiei de avocat (PL-x 241/2018) (adoptat);  

Ø Ședința Camerei Deputaților din 2 iunie 2021  

Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 

5/2021 pentru completarea art. 252 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind 

reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației 

epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea 

unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a 

Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative (PL-x 121/2021) (rămas 

pentru votul final).  

Intervenția domnului deputat Andi - Gabriel Grosaru, cu prilejul Zilei Naționale a Republicii 

Italiene.  
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Ø Ședința Camerei Deputaților din 25 mai 2021  

Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art. 15 alin. (6) din Legea nr. 327/2006 

privind salarizarea și alte drepturi ale personalului de probațiune (PL-x 166/2021) (rămas 

pentru votul final).  

Ø Ședința Camerei Deputaților din 19 mai 2021  

Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind completarea Regulamentului Camerei Deputaților 

(PHCD 33/2021) (rămas pentru votul final).  

Dezbaterea Proiectului de Lege privind adoptarea unor măsuri referitoare la infrastructuri 

informatice și de comunicații de interes național şi condițiile implementării rețelelor 5G (PL-

x 161/2021) (rămas pentru votul final).  

Ø Ședința Camerei Deputaților din 10 mai 2021  

Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 135/2010 privind 

Codul de procedură penală (PL-x 185/2021) (adoptat).  

Ø Ședința Camerei Deputaților din 27 aprilie 2021  

Intervenția domnului deputat Varujan Pambuccian, liderul Grupului parlamentar al 

minorităților naționale, reprezentantul Uniunii Armenilor din România.  

Ø Ședința Camerei Deputaților din 21 aprilie 2021  

Dezbateri asupra Proiectului de Lege privind modificarea art. 16 din Legea nr. 51/1995 pentru 

organizarea se exercitarea profesiei de avocat (PL-x 241/2018) (retrimis comisei).   

Ø Ședința Camerei Deputaților din 14 aprilie 2021  

Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 

216/2020 privind prorogarea unui termen (PL-x 92/2021) (rămas pentru votul final). 

Ø Ședința Camerei Deputaților din 12 aprilie 2021  

Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul 

muncii (PL-x 354/2019) (rămas pentru votul final).  

Ø Ședința Camerei Deputaților din 23 martie 2021  

Dezbaterea Propunerii legislative pentru abrogarea Legii nr. 82 din 13 iunie 2012 privind 

reținerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de rețele publice de comunicații 

electronice și de furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului, precum 

și pentru modificarea și completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter 

personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, publicată în 
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Monitorul Oficial nr. 406/18 iunie 2012, republicată, cu modificările și completările ulterioare 

(Pl-x 142/2015) (rămasă pentru votul final).   

Dezbaterea Proiectului de Lege privind reglementarea activităților de lobby în România (PL-

x 739/2011) (rămas pentru votul final).  

Dezbaterea Propunerii legislative privind organizarea activității de lobby (Pl-x 581/2010) 

(rămasă pentru votul final).  

Reexaminarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de 

procedură penală, precum și pentru modificarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea 

judiciară, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 467 din 29 iulie 2019, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 765 din 20 septembrie 2019 (PL-x 

373/2018/2021) (rămasă pentru votul final).  

Dezbaterea Proiectului de Lege privind declararea de utilitate publică a terenurilor situate în 

București, zona „Parcul Tineretului” (PL-x 686/2009) (rămas pentru votul final).  

Ø Ședința Camerei Deputaților din 22 martie 2021  

Dezbaterea Proiectului de Lege privind Fondul de compensare a investitorilor (PL-x 

654/2018) (rămas pentru votul final).   

Ø Ședința Camerei Deputaților din 17 martie 2021  

Dezbaterea Proiectului de Lege privind instituirea zilei de 10 Ianuarie - Ziua matematicii, 

informaticii și științelor naturii (PL-x 74/2021) (rămas pentru votul final).  

Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență 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-x 40/2021) (rămas pentru votul final).  

Ø Ședința Camerei Deputaților din 16 martie 2021  

Dezbaterea Proiectului de Lege privind organizarea și funcționarea Secretariatului de stat 

pentru problemele rezerviștilor și veteranilor din sistemul național de apărare, ordine publică 

și securitate națională (PL-x 583/2019  

Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 489/2006 privind 

libertatea religioasă și regimul general al cultelor (PL-x 252/2016) (rămas pentru votul final).  

Ø Ședința Camerei Deputaților din 10 martie 2021  
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Dezbaterea Proiectului de Lege privind majorarea capitalului autorizat deținut de România la 

Corporația Financiară Internațională, în conformitate cu Rezoluția nr. 271/2020 privind 

„Majorarea selectivă de capital 2018” și Rezoluția nr. 272/2020 privind „Majorarea generală 

de capital 2018”, adoptate de Consiliul Guvernatorilor Corporației Financiare Internaționale 

(PL-x 560/2020) (rămas pentru votul final).  

Ø Ședința Camerei Deputaților din 3 martie 2021  

Reexaminarea Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 51/1997 

privind operațiunile de leasing și societățile de leasing, precum și pentru completarea art. 120 

din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea 

capitalului, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 141 din 13 martie 2019, publicată 

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 din 17 mai 2019 (PL-x 164/2018/2019) 

(rămasă pentru votul final).  

Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art. 18 din Legea nr. 202/1998 privind 

organizarea Monitorului Oficial al României (PL-x 530/2020) (rămas pentru votul final).   

Ø Ședința Camerei Deputaților din 1 februarie 2021  

Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind vacantarea locului de deputat domnului 

Constantin-Neculai Pătrăuceanu (PHCD 5/2021) (adoptat).  

Ø Ședința Camerei Deputaților din 21 decembrie 2020  

Depunerea jurământului de credință față de țară și popor de către deputați, în ședință solemnă. 

 

Propuneri legislative inițiate 
 

Ø Proiect de hotărâre privind completarea Regulamentului Camerei Deputaților (PL 

înregistrat la Camera Deputaților: BP441/15.09.2021)  

Stadiu: raport depus 

Ø Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului 46 din 

30.01.2000 privind declararea Complexului "Memorialul Revoluției - Decembrie 

1989" din municipiul Timișoara ansamblu de interes național (PL înregistrat la Camera 

Deputaților: BP574/11.10.2021)   

Stadiu: în lucru, la comisiile permanente ale Senatului 
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Ø Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.34 din Legea nr.53/2003 

privind Codul muncii (PL înregistrat la Camera Deputaților: 458/11.10.2021)   

Stadiu: la comisii 

Ø Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență 

nr.33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare 

în Domeniul Energiei (PL înregistrat la Camera Deputaților: 433/11.10.2021)   

Stadiu: la Senat 

Ø Proiect de Lege privind unele măsuri de sprijin financiar acordate Comitetului Olimpic 

și Sportiv Român și Comitetului National Paralimpic (PL înregistrat la Camera 

Deputaților: 401/27.09.2021)   

Stadiu: sesizare de neconstituționalitate 

Ø Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului 

nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare (PL 

înregistrat la Camera Deputaților: 329/14.09.2021)   

Stadiu: la Senat 

Ø Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.17/2014 privind unele 

măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de 

modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în 

administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și 

înființarea Agenției Domeniilor Statului (PL înregistrat la Camera Deputaților: 

292/28.06.2021)   

Stadiu: la comisii 

 

Proiecte de hotărâre inițiate 
 

Ø PHCD nr.68/2021 Proiect de hotărâre privind completarea Regulamentului Camerei 

Deputaților  

Pentru mai multe informații a se vedea 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/uph_pck2015.proiect?idp=936  
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Ø PHCD nr.64/2021  Proiect de hotărâre privind completarea Regulamentului 

Camerei Deputaților  

Pentru mai multe informații a se vedea 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/uph_pck2015.proiect?idp=932  

Ø PHCD nr.33/2021  Proiect de hotărâre privind completarea Regulamentului 

Camerei Deputaților  

Pentru mai multe informații a se vedea 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/uph_pck2015.proiect?idp=901  

Ø PHCD nr.15/2021  Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului 

Camerei Deputaților 

Pentru mai multe informații a se vedea 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/uph_pck2015.proiect?idp=881  

 

Întrebări și interpelări adresate guvernului 
 

Ø Întrebarea nr.6A/06-01-2021 

Pentru mai multe informații a se vedea 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=61243&idl=1  

  


