
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 pentru ratificarea Convenției privind Organizația 

Internațională de Asistență Maritimă pentru Navigație, deschisă spre semnare în 

perioada 27 ianuarie 2021 – 26 ianuarie 2022, semnată de România, la Paris,                         

la 23 septembrie 2021; iniţiator: Guvernul României (PL-x 217/2022) 

          Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

În fond:  

  - Comisia pentru transporturi și infrastructură  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru politică externă  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
  

Termen de depunere a amendamentelor: 4 mai 2022 

Termen de depunere a raportului: 12 mai 2022 

- Cameră decizională: Senatul 

 

 
2. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 

nr.1/2011 a educației naționale (Pl-x 149/2022)   

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond: 

  - Comisia pentru învățământ  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

  - Comisia pentru muncă și protecție socială   

  - 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: 5 mai 2022 

Termen de depunere a raportului: 17 mai 2022 

- Cameră decizională: Senatul 
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3. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.168 din 

Legea educației naționale 1/2011 (Pl-x 150/2022)   

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond: 

  - Comisia pentru învățământ  

 Pentru avize:  

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

  - Comisia pentru ştiinţă şi tehnologie  

  - 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: 5 mai 2022 

Termen de depunere a raportului: 17 mai 2022 

- Cameră decizională: Senatul 

 

 
3. Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ  (Pl-x 152/2022)   

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 pentru muncă și protecție socială    

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

 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  
   

Termen de depunere a amendamentelor: 5 mai 2022 

Termen de depunere a raportului: 17 mai 2022 

- Cameră decizională: Senatul 
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 5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.29/2022 privind stabilirea cadrului instituțional și a măsurilor necesare pentru 

punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr.536/2014 al Parlamentului 

European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind studiile clinice 

intervenționale cu medicamente de uz uman și de abrogare a Directivei 

2001/20/CE, precum și pentru modificarea unor acte normative în domeniul 

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

în procedură de urgenţă,la data de 19.04.2022 (PL-x 218/2022) 

          Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

 În fond:  

  - Comisia pentru sănătate și familie  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru ştiinţă şi tehnologie  

  - 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: 9 mai 2022 

Termen de depunere a raportului: 18 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 privind protecția avertizorilor în interes public; 

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

procedură de urgenţă,la data de 19.04.2022 (PL-x 219/2022) 

          Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

 În fond:  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

 Pentru avize:  

                     - Comisia pentru muncă şi protecţie socială   

  - Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

     naționale   

           - Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 9 mai 2022 

Termen de depunere a raportului: 18 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 modificarea anexei nr.1
1
 la Ordonanța                  

Guvernului nr.64/1999 pentru aprobarea Programului strategic de dezvoltare               

a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internațional Henri Coandă – 

București; iniţiator: Guvernul României; proiectul de lege a fost adoptat de 

Senat, în procedură de urgenţă,la data de 19.04.2022 (PL-x 220/2022) 

          Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

 În fond:  

  - Comisia pentru transporturi și infrastructură   

 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 juridică, de disciplină și imunități  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 9 mai 2022 

Termen de depunere a raportului: 18 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 

 
 

 8. Proiectul de Lege pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul 

general aplicabil constituirii și funcționării băncilor de dezvoltare din România; 

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

procedură de urgenţă,la data de 19.04.2022 (PL-x 221/2022) 

          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 antreprenoriat și turism  

           - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 9 mai 2022 

Termen de depunere a raportului: 18 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 completarea Legii nr.218/2002, privind 

organizarea și funcționarea Poliției Române, republicată, cu completările 

ulterioare; propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 19.04.2022 

(Pl-x 222/2022)   

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

 

 În fond:  

  - Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 9 mai 2022 

Termen de depunere a raportului: 18 mai 2022 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 
 

 10. Propunerea legislativă pentru instituirea Programului de stimulare a 

transportului feroviar de călători şi/sau de marfă; propunerea legislativă a fost 

respinsă de Senat la data de 19.04.2022 (Pl-x 223/2022)   

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

  - Comisia pentru transporturi și infrastructură   

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare  

  - Comisia pentru industrii și servicii  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 9 mai 2022 

Termen de depunere a raportului: 18 mai 2022 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 aprilie 2022 


