
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. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru 

modificarea Legii nr.78/2018 privind exonerarea personalului plătit din fonduri 

publice de la plata unor sume reprezentând venituri de natură salarială, legea a 

fost reexaminată și adoptată de Senat la data de 18.05.2022                                       

(PL-x  606/2020/2022)    

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

art.140 din Regulamentul Camerei Deputaţilor 
 

 - Comisia pentru muncă și protecție socială   
  

     Termen de depunere a amendamentelor: 31 mai 2022   

 Termen de depunere a raportului: 8 iunie 2022   

 

 

 

 2. Proiectul de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe; 

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

urgenţă, de Senat la data de 18.05.2022  (PL-x 290/2022) 

          Cu acest proiect de lege a fost sesizată 

 În fond:  

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 30 mai 2022 

Termen de depunere a raportului: 7 iunie 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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 3. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a 

câinilor fără stăpân;  proiectul de lege a fost adoptat, în procedură de urgenţă, de 

Senat la data de 18.05.2022 (PL-x 291/2022) 

          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 agricultură, silvicultură, industrie alimentară și 

                       servicii specifice   

 Pentru avize: 

   - Comisia pentru buget, finanțe și bănci   

   - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 2 iunie 2022 

Termen de depunere a raportului: 14 iunie 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 

 

 
 4. Propunerea legislativă privind Statutul asistenţilor maternali 

profesionişti; propunerea legislativă a fost respinsă, în procedură de urgenţă, de 

Senat la data de 18.05.2022 (Pl-x 292/2022) 

  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 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: 2 iunie 2022 

Termen de depunere a raportului: 14 iunie 2022 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 
 5. Propunerea legislativă privind modificarea și completarea art.164 din 

Legea 53/2003 - Codul Muncii, cu privire la stabilirea salariului minim brut pe 

țară garantat în plată la valoarea coșului minim de consum pentru un trai decent, 

propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 18.05.2022                    

(Pl-x 293/2022) 

  Cu această propunere legislativă 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 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: 2 iunie 2022 

Termen de depunere a raportului: 14 iunie 2022 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

 
 6. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1991 

pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a 

ordinii și liniștii publice;  proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 

18.05.2022 2022 (PL-x 294/2022) 

          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 apărare, ordine publică și siguranță națională  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

    naționale   
 

Termen de depunere a amendamentelor: 2 iunie 2022 

Termen de depunere a raportului: 14 iunie 2022 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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 7. Propunerea legislativă pentru scăderea prețurilor la combustibil prin 

reducerea poverii taxelor și modificarea art.291 alin.(3) din Legea 227/2015 

Codul Fiscal; propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 

18.05.2022 (Pl-x 295/2022) 

  Cu această propunere legislativă 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 drepturile omului, culte și problemele minorităților  

     naționale   

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități   
 

Termen de depunere a amendamentelor: 2 iunie 2022 

Termen de depunere a raportului: 14 iunie 2022 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 
 

 8. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind 

Codul penal; propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 

18.05.2022 (Pl-x 296/2022) 

  Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond:  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

 Pentru aviz:  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

    naționale   
 

Termen de depunere a amendamentelor: 2 iunie 2022 

Termen de depunere a raportului: 14 iunie 2022 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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 9. Propunerea legislativă pentru adoptarea unor măsuri fiscale cu caracter 

temporar pentru livrarea de carburanţi; propunerea legislativă a fost respinsă de 

Senat la data de 18.05.2022 (Pl-x 297/2022) 

  Cu această propunere legislativă 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 drepturile omului, culte și problemele minorităților  

     naționale    

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități   
 

Termen de depunere a amendamentelor: 2 iunie 2022 

Termen de depunere a raportului: 14 iunie 2022 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 
 10. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 

nr.213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraților; propunerea legislativă 

a fost respinsă de Senat la data de 18.05.2022 (Pl-x 298/2022) 

  Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond:  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare   

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 2 iunie 2022 

Termen de depunere a raportului: 14 iunie 2022 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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