
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 modificarea și completarea Legii educației 

naționale nr.1/2011  (Pl-x 320/2022) 

 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: 17 iunie 2022 

Termen de depunere a raportului: 28 iunie 2022 

- Cameră decizională: Senatul 

 

 

2. Propunerea legislativă privind modificarea alin.(5) al art.29 din Legea 

nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale             

de Integritate (Pl-x 249/2022)  

 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 muncă și protecție socială     

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci    

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului     
 

Termen de depunere a amendamentelor: 17 iunie 2022 

Termen de depunere a raportului: 28 iunie 2022 

- Cameră decizională: Senatul 
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3. Propunerea legislativă pentru completarea și modificarea art.65 din 

Legea educației naționale nr.1/2011 (Pl-x 250/2022)   

 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond: 

  - Comisia pentru învățământ  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru sănătate și familie  

  - Comisia pentru tineret şi 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: 17 iunie 2022 

Termen de depunere a raportului: 28 iunie 2022 

- Cameră decizională: Senatul 

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

nr.57/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr.202/2002 privind 

egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi pentru modificarea art.3 

alin.(21) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.121/2021 privind stabilirea 

unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative; iniţiator: Guvernul României; proiectul de lege 

a fost adoptat de Senat, în procedură de urgenţă,la data de 30.05.2022              

(PL-x 321/2022) 

          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 egalitatea de șanse pentru femei și bărbați   

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci   

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului   

  - Comisia pentru sănătate și familie  

  - Comisia pentru tineret şi sport   

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

     naționale   

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 15 iunie 2022 

Termen de depunere a raportului: 22 iunie 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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 5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.58/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul 

protecției consumatorilor; iniţiator: Guvernul României; proiectul de lege a fost 

adoptat de Senat, în procedură de urgenţă,la data de 30.05.2022                            

(PL-x 322/2022) 

          Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

  - Comisia pentru industrii și servicii  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare  

  - Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

     naționale   
 

Termen de depunere a amendamentelor: 15 iunie 2022 

Termen de depunere a raportului: 22 iunie 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.60/2022 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar de implementare şi 

gestionare a fondurilor alocate României prin Fondul pentru modernizare, 

precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; iniţiator: 

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

urgenţă,la data de 30.05.2022  (PL-x 323/2022) 

          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 industrii și servicii   

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

  - Comisia pentru mediu și echilibru ecologic   

  - Comisia pentru muncă și protecție socială   

  - Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor  

  - Comisia pentru ştiinţă şi tehnologie  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 15 iunie 2022 

Termen de depunere a raportului: 22 iunie 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.61/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi şi granturi 

pentru capital de lucru entităţilor din domeniul agroalimentar cu finanţare din 

fonduri externe nerambursabile; iniţiator: Guvernul României; proiectul de lege 

a fost adoptat de Senat, în procedură de urgenţă,la data de 30.05.2022                

(PL-x 324/2022) 

          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 agricultură, silvicultură, industrie alimentară și  

                       servicii specifice   

  - Comisia pentru antreprenoriat și turism 

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru industrii și servicii  

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului   

  - Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională  

  - Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 15 iunie 2022 

Termen de depunere a raportului: 22 iunie 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 modificarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.92/2021 privind regimul deşeurilor; proiectul de lege a fost 

adoptat, în procedură de urgenţă, de Senat la data de 30.05.2022                           

(PL-x 325/2022) 

          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 transporturi și infrastructură   

   - Comisia juridică, de disciplină și imunități   
 

Termen de depunere a amendamentelor: 15 iunie 2022 

Termen de depunere a raportului: 22 iunie 2022 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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 9. Proiectul de Lege privind participarea personalului Ministerului 

Afacerilor Interne la Centrul de Excelenţă pentru Managementul Crizelor şi 

Răspuns la Dezastre; iniţiator: Guvernul României; proiectul de lege se 

consideră adoptat de Senat în forma iniţială, la data  de 30.05.2022, în condiţiile 

art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României  (PL-x 326/2022) 

          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 administrație publică și amenajarea teritoriului  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

  - Comisia pentru muncă și protecție socială   

  - Comisia pentru politică externă  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

     naționale   

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 15 iunie 2022 

Termen de depunere a raportului: 22 iunie 2022 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 
 10. Proiectul de Lege pentru completarea articolului 6 din Legea 

nr.31/1990 privind societățile și completarea articolului 40 din Legea nr.287/2009 

privind Codul civil; proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în forma 

iniţială, la data de 30.05.2022, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din 

Constituţia României  (PL-x 327/2022) 

          Cu acest proiect de lege 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 avize:  

  - Comisia pentru muncă și protecție socială   

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

      naționale   

  - Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați   
 

Termen de depunere a amendamentelor: 15 iunie 2022 

Termen de depunere a raportului: 22 iunie 2022 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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 11. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.21/1991 

a cetățeniei române; proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în forma 

iniţială, la data de 30.05.2022, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din 

Constituţia României  (PL-x 328/2022) 

          Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

 În fond:  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

  - Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

    naționale   
 

Termen de depunere a amendamentelor: 15 iunie 2022 

Termen de depunere a raportului: 22 iunie 2022 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 
 12. Proiectul de Lege pentru modificarea art.11 lit.a) din Legea 

nr.514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic; 

proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 30.05.2022 (PL-x 329/2022) 

          Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

 În fond:  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru învățământ  

  - Comisia pentru muncă și protecție socială    

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

     naționale   
 

Termen de depunere a amendamentelor: 15 iunie 2022 

Termen de depunere a raportului: 22 iunie 2022 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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 13. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.98/2016 privind 

achiziţiile publice şi a Legii nr.99/2016 privind achiziţiile sectoriale; proiectul de 

lege a fost adoptat de Senat la data de 30.05.2022 (PL-x 330/2022) 

          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 administrație publică și amenajarea teritoriului  

  - Comisia pentru muncă și protecție socială    
 

Termen de depunere a amendamentelor: 15 iunie 2022 

Termen de depunere a raportului: 22 iunie 2022 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

 

 14. Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul 

administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte 

normative; proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 30.05.2022           

(PL-x 331/2022) 

          Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

 În fond:  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

 Pentru aviz:  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

     naționale    
 

Termen de depunere a amendamentelor: 15 iunie 2022 

Termen de depunere a raportului: 22 iunie 2022 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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 15. Proiectul de Lege privind instituirea Zilei Sportului Românesc în prima 

duminică din luna iunie; proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 

30.05.2022   (PL-x 332/2022) 

          Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

 În fond:  

  - Comisia pentru tineret şi sport  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci   

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

  - Comisia pentru sănătate și familie   

  - Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă  

  - 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: 15 iunie 2022 

Termen de depunere a raportului: 22 iunie 2022 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 
 16. Proiectul de Lege privind instituirea Zilei naționale a sportului cu 

balonul oval; proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 30.05.2022   

(PL-x 333/2022) 

          Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

 În fond:  

  - Comisia pentru tineret şi sport  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

  - Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă  

  - 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: 15 iunie 2022 

Termen de depunere a raportului: 22 iunie 2022 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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 17. Proiectul de Lege pentru modificarea art.151 alin.(8) din Legea 

nr.127/2019 privind sistemul public de pensii; proiectul de lege a fost adoptat de 

Senat la data de 30.05.2022   (PL-x 334/2022) 

          Cu acest proiect de lege 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: 15 iunie 2022 

Termen de depunere a raportului: 22 iunie 2022 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 
 18. Proiectul de Lege pentru aplicarea unor măsuri de sprijin pentru 

angajatori și salariați în situații de dificultate economică temporară, altele decât 

cele din perioada stării de urgență/asediu/alertă; proiectul de lege a fost adoptat 

de Senat la data de 30.05.2022   (PL-x 335/2022) 

          Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

 În fond:  

  - Comisia pentru muncă și protecție socială   

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare   

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

  - Comisia pentru industrii și servicii  

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului    

  - 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: 15 iunie 2022 

Termen de depunere a raportului: 22 iunie 2022 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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 19. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea                                 

Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării 

forţei de muncă; propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 

30.05.2022 (PL-x 336/2022) 

          Cu acest proiect de lege 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: 15 iunie 2022 

Termen de depunere a raportului: 22 iunie 2022 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 
 20. Propunerea legislativă pentru transparența utilizării și eficienței 

sumelor în cadrul Programului pentru promovarea exporturilor prin completarea 

Ordonanței de urgență nr.120/2002 privind aprobarea Sistemului de susținere și 

promovare a exportului cu finanțare de la bugetul de stat; propunerea legislativă 

a fost respinsă de Senat la data de 30.05.2022 (PL-x 337/2022) 

          Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

 În fond:  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare  

  - Comisia pentru industrii și servicii  

  - Comisia pentru antreprenoriat și turism 

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 15 iunie 2022 

Termen de depunere a raportului: 22 iunie 2022 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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 21. Propunerea legislativă privind instituirea unor măsuri pentru stimularea 

ocupării pe piața muncii din România; propunerea legislativă a fost respinsă de 

Senat la data de 30.05.2022 (PL-x 338/2022) 

          Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

În fond:  

  - Comisia pentru muncă și protecție socială    

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului 

  - 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: 15 iunie 2022 

Termen de depunere a raportului: 22 iunie 2022 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 
 22. Proiectul de Lege privind zonele metropolitane, precum și pentru 

modificarea și completarea unor acte normative;  iniţiator: Guvernul României; 

(PL-x 339/2022) 

          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 juridică, de disciplină și imunități  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

  - Comisia pentru industrii și servicii     

  - Comisia pentru muncă și protecție socială   

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

     naționale   
  

Termen de depunere a amendamentelor: 15 iunie 2022 

Termen de depunere a raportului: 22 iunie 2022 

- Cameră decizională: Senatul 

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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