
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. Propunerea legislativă pentru completarea și modificarea Legii educației 

naționale nr.1/2011 (Pl-x 168/2022)      

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond urmând a elabora un raport comun:      

  - Comisia pentru învățământ  

  - Comisia pentru tineret şi sport  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru sănătate și familie  

  - 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: 16 mai 2022 

Termen de depunere a raportului: 25 mai 2022 

- Cameră decizională: Senatul 

 

 
 2. Reexaminarea Legii privind transmiterea unor terenuri din domeniul 

public al statului aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și 

Infrastructurii şi concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR” - SA,                  

în domeniul public al judeţului Mureş, ca urmare a Deciziei Curţii 

Constituţionale nr.57 din 16 februarie 2022, publicată în Monitorul Oficial 

al României, Partea I, nr.217 din 4 martie 2022; legea a fost reexaminată și 

respinsă  de Senat la data de 02.05.2022   (PL-x  555/2020/2022) 

Cu această lege au fost sesizate în vederea reexaminării prevederilor 

declarate neconstituționale, potrivit art.137 alin.(1) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor: 

 În fond urmând a elabora un raport comun:      

- Comisia pentru constituționalitate 

- Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului   

- Comisia juridică, de disciplină și imunități  

- Comisia pentru transporturi și infrastructură   
  

 Termen de depunere a raportului: 23 mai 2022   
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 3. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru 

modificarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006; legea 

a fost reexaminată și adoptată de Senat la data de 02.05.2022                                             

(PL-x 369/2021/2022) 

Cu această lege au fost sesizate în vederea examinării cererii, potrivit 

art.140 din Regulamentul Camerei Deputaţilor: 

 În fond urmând a elabora un raport comun:      

 - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii 

    specifice   

 - Comisia pentru mediu și echilibru ecologic  ;    
  

     Termen de depunere a amendamentelor: 9 mai 2022 

 Termen de depunere a raportului: 12 mai 2022     

 

 
 4. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru 

aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.81/2021 privind aprobarea 

metodelor de intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor 

exemplarelor de urs brun asupra persoanelor și bunurilor acestora, în intravilanul 

localităților, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative; 

legea a fost reexaminată și adoptată de Senat la data de 02.05.2022                                             

(PL-x  333/2021/2022)      

 Cu această lege au fost sesizate în vederea examinării cererii, potrivit 

art.140 din Regulamentul Camerei Deputaţilor: 

 În fond urmând a elabora un raport comun:      

 - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii 

    specifice   ;    

 - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

 - Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională  

 - Comisia pentru mediu și echilibru ecologic  
  

     Termen de depunere a amendamentelor: 9 mai 2022 

 Termen de depunere a raportului: 12 mai 2022     
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 5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.31/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de 

locuinţe; iniţiator: Guvernul României; proiectul de lege se consideră adoptat de 

Senat în forma iniţială, la data de 02.05.2022, în condiţiile art.115 alin.(5) teza 

a III-a din Constituţia României (PL-x 228/2022) 

          Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru mediu și echilibru ecologic   

  - Comisia pentru industrii și servicii  

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 16 mai 2022 

Termen de depunere a raportului: 24 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 

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

nr.32/2022 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unui ajutor de stat 

pentru compensarea pierderilor suferite ca urmare a pandemiei de                            

COVID-19 de către Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători 

„C.F.R. Călători” - S.A.; iniţiator: Guvernul României; proiectul de lege se 

consideră adoptat de Senat în forma iniţială, la data de 02.05.2022, în condiţiile 

art.115 alin.(5) teza a III-a din Constituţia României (PL-x 229/2022) 

          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    

  - Comisia pentru transporturi și infrastructură   

 Pentru aviz:  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 16 mai 2022 

Termen de depunere a raportului: 24 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 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.33/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.219/2015 privind 

economia socială; iniţiator: Guvernul României; proiectul de lege se consideră 

adoptat de Senat în forma iniţială, la data de 02.05.2022, în condiţiile art.115 

alin.(5) teza a III-a din Constituţia României (PL-x 230/2022) 

          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 industrii și servicii  

  - Comisia pentru muncă și protecție socială   

 Pentru avize:   

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

  - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și  

    servicii specifice     

  - Comisia pentru antreprenoriat și turism 

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

     naționale   

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 16 mai 2022 

Termen de depunere a raportului: 24 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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 8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.34/2022 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.15/2002 privind 

aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri 

naționale din România, pentru modificarea și completarea unor acte normative, 

precum și unele măsuri pentru implementarea programelor aferente Cadrului 

temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul 

actualei epidemii de COVID-19 2020/C 91 I/01; iniţiator: Guvernul României; 

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

02.05.2022, în condiţiile art.115 alin.(5) teza a III-a din Constituţia României 

(PL-x 231/2022) 

          Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru transporturi și infrastructură   

  - Comisia pentru industrii și servicii   

  - Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională   

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

  - 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: 16 mai 2022 

Termen de depunere a raportului: 24 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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 9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.36/2022 privind stabilirea unor măsuri de protecţie socială a salariaţilor în 

contextul conflictului armat din Ucraina, precum şi ca urmare a sancţiunilor 

internaţionale aplicate Federaţiei Ruse şi Belarusului; iniţiator: Guvernul 

României; proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în procedură de urgenţă,                       

la data de 02.05.2022 (PL-x 232/2022) 

          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 pentru muncă și protecție socială   

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare  

  - Comisia pentru industrii și servicii  

  - Comisia pentru sănătate și familie  

  - 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: 16 mai 2022 

Termen de depunere a raportului: 24 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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 10. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.237/2015 

privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare și 

pentru modificarea Legii nr.236/2018 privind distribuția de asigurări; iniţiator: 

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

urgenţă, la data de 02.05.2022 (PL-x 233/2022) 

          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 pentru politică economică, reformă și privatizare  

 Pentru avize: 

  - Comisia pentru muncă și protecție socială   

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

     naționale   

            - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 16 mai 2022 

Termen de depunere a raportului: 24 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 

 

 
 11. Proiectul de Lege pentru modificarea anexei nr.2 la Ordonanța 

Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de 

trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România; iniţiator: Guvernul 

României; proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în procedură de urgenţă, la 

data de 02.05.2022 (PL-x 234/2022) 

          Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru industrii și servicii  

  - Comisia pentru transporturi și infrastructură   

 Pentru avize: 

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 16 mai 2022 

Termen de depunere a raportului: 24 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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 12. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.49/1991 

privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor 

de război şi a Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele 

drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război; proiectul de lege se consideră 

adoptat de Senat în forma iniţială, la data de 02.05.2022, în condiţiile art.75 

alin.(2) teza a III-a din Constituţia României (PL-x 235/2022) 

          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 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: 16 mai 2022 

Termen de depunere a raportului: 24 mai 2022 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 
 13. Propunerea legislativă privind abrogarea Legii nr.555/2004 privind 

unele măsuri pentru privatizarea Societății Naționale a Petrolului Petrom - S.A. 

București; propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 02.05.2022 

2011 (Pl-x 236/2022)      

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond:  

  - Comisia pentru industrii și servicii  

 Pentru avize: 

  - Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 16 mai 2022 

Termen de depunere a raportului: 24 mai 2022 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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 14. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.90 din 

Legea nr.46/2008 - Codul Silvic și înființarea registrului terenurilor degradate ce 

trebuie împădurite; propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 

02.05.2022 2011 (Pl-x 237/2022)      

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

În fond urmând a elabora un raport comun:  

  - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și  

                       servicii specifice   

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

  - Comisia pentru mediu și echilibru ecologic  

 Pentru avize: 

   - Comisia pentru industrii și servicii  

   - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 16 mai 2022 

Termen de depunere a raportului: 24 mai 2022 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 
 15. Propunerea legislativă pentru modificarea art.60 din Legea nr.46/2008 

- Codul Silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare; propunerea 

legislativă a fost respinsă de Senat la data de 02.05.2022 2011 (Pl-x 238/2022)      

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

În fond urmând a elabora un raport comun:  

  - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și  

                        servicii specifice   

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

  - Comisia pentru mediu și echilibru ecologic  

 Pentru avize: 

   - Comisia pentru industrii și servicii  

   - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 16 mai 2022 

Termen de depunere a raportului: 24 mai 2022 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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 16. Propunerea legislativă pentru completarea art.37 din Legea nr.46/2008 

- Codul Silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; propunerea 

legislativă a fost respinsă de Senat la data de 02.05.2022 2011 (Pl-x 239/2022)      

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

În fond urmând a elabora un raport comun:  

  - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și  

                       servicii specifice   

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

  - Comisia pentru mediu și echilibru ecologic  

 Pentru avize: 

   - Comisia pentru industrii și servicii  

   - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 16 mai 2022 

Termen de depunere a raportului: 24 mai 2022 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 
 17. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art.84 din Legea 

nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului și pentru 

completarea art.121 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal; proiectul de lege 

a fost adoptat de Senat la data de 02.05.2022 (PL-x 240/2022) 

          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 juridică, de disciplină și imunități  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru sănătate și familie 

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

     naționale   

  - Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 16 mai 2022 

Termen de depunere a raportului: 24 mai 2022 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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 18. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 

privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, precum și a 

altor acte normative; proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în forma 

iniţială, la data de 02.05.2022, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din 

Constituţia României (PL-x 241/2022) 

          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 sănătate și familie  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

   - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului 

  - Comisia pentru învățământ  

  - Comisia pentru transporturi și infrastructură  

  - Comisia pentru tineret și sport  

  - 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: 16 mai 2022 

Termen de depunere a raportului: 24 mai 2022 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 
 19. Proiectul de Lege privind completarea Ordonanței de Urgență a 

Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice; proiectul de lege 

se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, la data de 02.05.2022, în 

condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României (PL-x 242/2022) 

          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  

  - Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională  

  - Comisia pentru transporturi și infrastructură   

 Pentru aviz:  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

    naționale   
 

Termen de depunere a amendamentelor: 16 mai 2022 

Termen de depunere a raportului: 24 mai 2022 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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 20. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.272/2004 

privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului; proiectul de lege se 

consideră adoptat de Senat în forma iniţială, la data de 02.05.2022, în condiţiile 

art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României (PL-x 243/2022) 

          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 juridică, de disciplină și imunități 

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

     naționale   

 Pentru avize: 

  - Comisia pentru sănătate și familie  

  - Comisia pentru învățământ  

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului     

  - Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 16 mai 2022 

Termen de depunere a raportului: 24 mai 2022 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 
 21. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.134/2010 privind Codul 

de procedură civilă; proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în forma 

iniţială, la data de 02.05.2022, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din 

Constituţia României (PL-x 244/2022) 

          Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

 În fond:  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

     naționale   

  - Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 16 mai 2022 

Termen de depunere a raportului: 24 mai 2022 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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 22. Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.8 şi alin.(1) al 

art.9 din Anexa nr.1 Familia ocupaţională de funcţii bugetare "învăţământ", 

Capitolul III: Culte, SECŢIUNEA 3: Sprijinul statului pentru salarizarea 

personalului neclerical al cultelor recunoscute din Legea-cadru nr.153/2017 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; propunerea legislativă 

a fost respinsă de Senat la data de 02.05.2022 (Pl-x 245/2022)      

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 administrație publică și amenajarea teritoriului  

  - Comisia pentru învățământ  

  - 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: 16 mai 2022 

Termen de depunere a raportului: 24 mai 2022 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 
 23. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței 

de Urgență a Guvernului nr.44/2008 privind desfășurarea activităților economice                   

de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile 

familiale; propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 02.05.2022 

(Pl-x 246/2022)      

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru industrii și servicii  

  - Comisia pentru muncă și protecție socială   

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

     naționale   

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 16 mai 2022 

Termen de depunere a raportului: 24 mai 2022 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

 

4 mai 2022 


