
PROIECTE DE LEGE ÎNREGISTRATE LA SENAT 
ce urmează a fi dezbătute în şedinţă comună

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

DIRECŢIA GENERALĂ LEGISLATIVĂ
SENAT

Nr. 
crt.

Titlul proiectului de lege Comisia sesizatã în fond Termen pt. 
depunerea 
raportului

Termen pentru 
depunerea 

amendamentelor

Proiect de lege - Proiectul Legii 
bugetului de stat pe anul 2011

1 19.12.2010 15.12.2010

Procedura dezbaterii şi adoptării: în conformitate cu prevederile Constituţiei revizuite în 2003

L794/2010

Comisia pentru buget, 
finanţe, activitate 
bancară şi piaţă de 
capital

Proiect de lege - Proiectul Legii 
bugetului asigurărilor sociale de 
stat pe anul 2011

2 19.12.2010 15.12.2010

Procedura dezbaterii şi adoptării: în conformitate cu prevederile Constituţiei revizuite în 2003

L795/2010

Comisia pentru buget, 
finanţe, activitate 
bancară şi piaţă de 
capital

Proiect de lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr. 
103/2010 cu privire la 
rectificarea bugetului de stat pe 
anul 2010

3 11.02.2011 27.12.2010

Procedura dezbaterii şi adoptării: în conformitate cu prevederile Constituţiei revizuite în 2003

L797/2010

Comisia pentru buget, 
finanţe, activitate 
bancară şi piaţă de 
capital
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Nr. 
crt.

Titlul proiectului de lege Comisia sesizatã în fond Termen pt. 
depunerea 
raportului

Termen pentru 
depunerea 

amendamentelor

Proiect de lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr. 
104/2010 cu privire la 
rectificarea bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe 
anul 2010

4 11.02.2011 27.12.2010

Procedura dezbaterii şi adoptării: în conformitate cu prevederile Constituţiei revizuite în 2003

L798/2010

Comisia pentru buget, 
finanţe, activitate 
bancară şi piaţă de 
capital

Proiect de lege pentru ratificarea 
Protocolului de modificare a 
Protocolului privind dispoziţiile 
tranzitorii anexate la Tratatul 
privind Uniunea Europeană, la 
Tratatul privind funcţionarea 
Uniunii Europene şi la Tratatul 
de instituire a Comunităţii 
Europene a Energiei Atomice, 
semnat la Bruxelles, la 23 iunie 
2010

5 11.02.2011 27.02.2010

Procedura dezbaterii şi adoptării: în conformitate cu prevederile Constituţiei revizuite în 2003

L796/2010

Comisia juridică, de 
numiri, disciplină,  
imunităţi şi validări
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              PROIECT 
                                                                           Aprobat de BPR din 13.12.2010 

 
 

PROGRAMUL  
 

de dezbatere şi adoptare a Proiectului Legii bugetului de stat şi  
a Proiectului Legii  bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 

 
 

 

Luni, 13 decembrie 2010  
 

Distribuirea Proiectului Legii bugetului de 
stat  şi a Proiectului Legii bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe anul 2011; 

  
Luni, 13 decembrie 2010 – până 
miercuri, 15 decembrie 2010 

Depunerea amendamentelor de către 
grupurile parlamentare, deputaţi şi senatori; 

  
Joi, 16 decembrie 2010 Şedinţe comune ale comisiilor de 

specialitate ale Camerei Deputaţilor şi 
Senatului pentru examinarea, avizarea şi 
depunerea avizelor la Comisiile pentru 
buget, finanţe şi bănci; 

  
Vineri, 17 decembrie 2010 – până 
duminică, 19 decembrie 2010 
 

Dezbateri în cadrul Comisiilor pentru buget, 
finanţe şi bănci; elaborarea şi depunerea 
rapoartelor asupra proiectului Legii 
bugetului de stat şi a proiectului Legii 
bugetului asigurărilor sociale de stat anul 
2011; 

  
Luni, 20 decembrie 2010, ora 10,00 – 
până la votarea proiectelor de lege 

Şedinţe comune ale Camerei Deputaţilor şi 
Senatului pentru dezbaterea şi adoptarea 
Proiectului Legii bugetului de stat şi a 
Proiectului Legii bugetului asigurărilor 
sociale de stat anul 2011. 
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