
 

DEPARTAMENTUL  LEGISLATIV 

 

 

INFORMARE  

 cu privire la iniţiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al 

Camerei Deputaţilor şi care urmează să fie înaintate Comisiilor permanente 

pentru examinare şi întocmirea avizelor sau rapoartelor în termenele stabilite 

 

 1. Proiectul de Lege privind stabilirea cadrului organizatoric în                         

scopul operaționalizării la nivel național a Sistemului de intrare/ieșire și a 

Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile; iniţiator: 

Guvernul României (PL-x 185/2022) 

          Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

 În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională  

  - Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

  - Comisia pentru muncă și protecție socială  

  - Comisia pentru politică externă    

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

     naționale   
    

Termen de depunere a amendamentelor: 21 aprilie 2022 

Termen de depunere a raportului: 4 mai 2022 

- Cameră decizională: Senatul 

În conformitate cu prevederile art.117 alin.(3) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor acest proiect de lege urmează să fie dezbătut în 

procedură de urgență 
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 2. Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului semnat de partea 

română la București, la 5 martie 2020, la Acordul dintre Guvernul României, 

Guvernul Republicii Slovace, Cabinetul de Miniştri al Ucrainei şi Guvernul 

Republicii Ungare privind înfiinţarea Batalionului multinaţional de geniu, semnat 

la Budapesta la 18 ianuarie 2002; iniţiator: Guvernul României (PL-x 184/2022) 

          Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  
  

În fond:  

  - Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru politică externă  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
  

Termen de depunere a amendamentelor: 21 aprilie 2022 

Termen de depunere a raportului: 4 mai 2022 

- Cameră decizională: Senatul 

 

 
3. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației 

naționale nr.1/2011 (Pl-x 169/2022)  

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

În fond: 

  - Comisia pentru învățământ  

           Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

  - Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor  

  - Comisia pentru muncă și protecție socială   

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

              naționale   

  - Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 21 aprilie 2022 

Termen de depunere a raportului: 4 mai 2022 

- Cameră decizională: Senatul 
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 4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.17/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.21/2020 privind Codul 

aerian; iniţiator: Guvernul României,  proiectul de lege se consideră adoptat de 

Senat în forma iniţială, la data de 04.04.2022, în condiţiile art.115 alin.(5) teza 

a III-a din Constituţia României (PL-x 170/2022) 

          Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

 În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională  

  - Comisia pentru transporturi și infrastructură   

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

  - Comisia pentru politică externă  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

 

Termen de depunere a amendamentelor: 28 aprilie 2022 

Termen de depunere a raportului: 9 mai 2022 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

În conformitate cu prevederile art.117 alin.(3) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor acest proiect de lege urmează să fie dezbătut în 

procedură de urgență 

 
 5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.18/2022 pentru modificarea și completarea art.1 din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr.63/2018 privind compensarea unor creanțe reciproce între statul 

român și persoanele beneficiare ale legilor din domeniul restituirii proprietății, 

precum și pentru prorogarea unui termen; iniţiator: Guvernul României,  

proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, la data de 

04.04.2022, în condiţiile art.115 alin.(5) teza a III-a din Constituţia României 

(PL-x 171/2022) 

          Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

 În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

  - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și  

                       servicii specifice   

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

     naționale   

Termen de depunere a amendamentelor: 28 aprilie 2022 

Termen de depunere a raportului: 9 mai 2022 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

În conformitate cu prevederile art.117 alin.(3) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor acest proiect de lege urmează să fie dezbătut în 

procedură de urgență 
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 6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.19/2022 privind unele măsuri referitoare la garanțiile de bună execuție 

constituite în cadrul contractelor de achiziție publică și al contractelor sectoriale; 

iniţiator: Guvernul României,  proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în 

forma iniţială, la data de 04.04.2022, în condiţiile art.115 alin.(5) teza a III-a din 

Constituţia României (PL-x 172/2022) 

          Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

 În fond urmând a elabora un raport comun:      

  - Comisia pentru industrii și servicii  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

  - Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 28 aprilie 2022 

Termen de depunere a raportului: 9 mai 2022 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

În conformitate cu prevederile art.117 alin.(3) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor acest proiect de lege urmează să fie dezbătut în 

procedură de urgență 
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 7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.21/2022 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unui ajutor de                      

stat pentru restructurarea Societății „Complexul Energetic Oltenia”- S.A.; 

iniţiator: Guvernul României; proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în 

procedură de urgenţă, la data de 04.04.2022  (PL-x 173/2022) 

          Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

 În fond urmând a elabora un raport comun:      

  - Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare    

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci   

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru industrii și servicii     

  - Comisia pentru mediu și echilibru ecologic  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități   
 

Termen de depunere a amendamentelor: 28 aprilie 2022 

Termen de depunere a raportului: 9 mai 2022 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

În conformitate cu prevederile art.117 alin.(3) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor acest proiect de lege urmează să fie dezbătut în 

procedură de urgență 

 

 

 
 8. Proiectul de Lege pentru completarea art.12 din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr.30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului 

Afacerilor Interne; iniţiator: Guvernul României; proiectul de lege a fost adoptat, 

în procedură de urgenţă, de Senat la data de 04.04.2022 (PL-x 174/2022) 

          Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

 În fond urmând a elabora un raport comun:      

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

  - Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională 

          Pentru aviz:  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități   
 

Termen de depunere a amendamentelor: 28 aprilie 2022 

Termen de depunere a raportului: 9 mai 2022 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

În conformitate cu prevederile art.117 alin.(1) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor acest proiect de lege urmează să fie dezbătut în 

procedură de urgență 
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 9. Propunerea legislativă pentru modificarea articolului 363 alin.(1) din 

Ordonanța de Urgență nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;  

propunerea legislativă a fost respinsă, în procedură de urgenţă, de Senat                    

la data de 04.04.2022 (Pl-x 175/2022)  

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond urmând a elabora un raport comun:      

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități   

          Pentru avize:  

  - Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare      

  - Comisia pentru industrii și servicii   

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

    naționale     
 

Termen de depunere a amendamentelor: 28 aprilie 2022 

Termen de depunere a raportului: 9 mai 2022 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 
 10. Propunerea legislativă pentru completarea art.11 alin.(3) din OUG 

nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale 

cetățenilor români; propunerea legislativă a fost respinsă, în procedură de 

urgenţă, de Senat la data de 04.04.2022 (Pl-x 176/2022)  

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond urmând a elabora un raport comun:  

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului 

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

          Pentru avize: 

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

     naționale           
 

Termen de depunere a amendamentelor: 28 aprilie 2022 

Termen de depunere a raportului: 9 mai 2022 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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 11. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.104/2011 

privind calitatea aerului înconjurător;  proiectul de lege a fost adoptat de Senat la 

data de 04.04.2022  (PL-x 177/2022) 

          Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

 În fond:  

  - Comisia pentru mediu și echilibru ecologic  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru industrii și servicii  

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

  - Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

    naționale   

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 28 aprilie 2022 

Termen de depunere a raportului: 9 mai 2022 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

 
 12. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.67 din Legea 

nr.223/2015 privind pensiile militare de stat; proiectul de lege a fost adoptat de 

Senat la data de 04.04.2022  (PL-x 178/2022) 

          Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

 În fond urmând a elabora un raport comun:  

  - Comisia pentru muncă și protecție socială   

  - Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

  - Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

     naționale   

  - Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 28 aprilie 2022 

Termen de depunere a raportului: 9 mai 2022 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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 13. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței 

de Urgență a Guvernului nr.195 din 22 decembrie 2005 privind protecția 

mediului; propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 04.04.2022 

(Pl-x 179/2022)  

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond urmând a elabora un raport comun:  

  - Comisia pentru mediu și echilibru ecologic  

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

  - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și  

                       servicii specifice   

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci     

  - Comisia pentru transporturi și infrastructură   

  - Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională   

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 28 aprilie 2022 

Termen de depunere a raportului: 9 mai 2022 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

 

 14. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 

societăților nr.31/1990; propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data 

de 04.04.2022 (Pl-x 180/2022)  

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond urmând a elabora un raport comun:  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

  - Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare  

          Pentru aviz:  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 28 aprilie 2022 

Termen de depunere a raportului: 9 mai 2022 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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 15. Propunerea legislativă privind regimul articolelor pirotehnice; 

propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 04.04.2022                      

(Pl-x 181/2022)  

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond:  

  - Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională  

          Pentru avize:  

  - Comisia pentru muncă și protecție socială   

  - Comisia pentru industrii și servicii  

  - Comisia pentru transporturi și infrastructură   

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

    naționale   

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 28 aprilie 2022 

Termen de depunere a raportului: 9 mai 2022 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 
 16. Propunerea legislativă pentru completarea art.38 din Legea-cadru 

153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; propunerea 

legislativă a fost respinsă de Senat la data de 04.04.2022  (Pl-x 182/2022)  

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

       În fond:  

  - Comisia pentru muncă și protecție socială   

       Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

    naționale   

  - Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 28 aprilie 2022 

Termen de depunere a raportului: 9 mai 2022 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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 17. Propunerea legislativă privind decontarea de către stat a unor tehnici                

de reproducere umană asistată medical; propunerea legislativă a fost respinsă de 

Senat la data de 04.04.2022  (Pl-x 183/2022)  

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

       În fond:  

  - Comisia pentru sănătate și familie  

       Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

  - Comisia pentru muncă și protecție socială   

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

     naționale   

  - Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 28 aprilie 2022 

Termen de depunere a raportului: 9 mai 2022 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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