
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 privind 

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.17/2021 pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.134/2019 privind reorganizarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi 

a Dispozitivelor Medicale, precum şi pentru modificarea unor acte normative; 

legea a fost reexaminată și adoptată de Senat la data de 16.05.2022                                

(PL-x 484/2021/2022)  

   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 muncă și protecție socială   

 - Comisia pentru sănătate și familie       

     Termen de depunere a amendamentelor: 25 mai 2022 

 Termen de depunere a raportului :  31 mai2022     

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

nr.41/2022 pentru instituirea Sistemului naţional privind monitorizarea 

transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport şi de 

abrogare a art.XXVIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.130/2021 

privind unele măsuri fiscalbugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru 

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

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

16.05.2022, în condiţiile art.115 alin.(5) teza a III-a din Constituţia României 

(PL-x 274/2022) 

          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 transporturi și infrastructură    

  - Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor   

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru industrii și servicii  

  - Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 30 mai 2022 

Termen de depunere a raportului: 9 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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 3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.50/2022 pentru reglementarea muncii în domeniul maritim; iniţiator: 

Guvernul României; proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în forma 

iniţială, la data de 16.05.2022, în condiţiile art.115 alin.(5) teza a III-a din 

Constituţia României (PL-x 275/2022) 

          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 transporturi și infrastructură   

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci      

  - Comisia pentru industrii și servicii   

  - Comisia pentru sănătate și familie   

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

     naționale     

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 30 mai 2022 

Termen de depunere a raportului: 9 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 

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

nr.52/2022 privind unele măsuri bugetare destinate organizării şi desfăşurării                            

celei de-a 21-a ediţii a Conferinţei Plenipotenţiarilor Uniunii Internaţionale                                     

a Telecomunicaţiilor la Bucureşti, în perioada 26 septembrie - 14 octombrie 2022; 

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

procedură de urgenţă,la data de 16.05.2022 (PL-x 276/2022) 

          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 tehnologia informației și comunicațiilor  

 Pentru avize:   

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 30 mai 2022 

Termen de depunere a raportului: 9 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 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.53/2022 privind modificarea şi completarea Legii nr.129/2019 pentru 

prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, 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 16.05.2022 (PL-x 277/2022) 

          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 tehnologia informației și comunicațiilor  

  - Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

              naționale   
 

Termen de depunere a amendamentelor: 30 mai 2022 

Termen de depunere a raportului: 9 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 

 

 

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

nr.54/2022 pentru completarea Legii nr.99/2016 privind achiziţiile sectoriale; 

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

procedură de urgenţă,la data de 16.05.2022 (PL-x 278/2022) 

          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   
 

Termen de depunere a amendamentelor: 30 mai 2022 

Termen de depunere a raportului: 9 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 modificarea și completarea unor acte normative 

privind documentele de şedere eliberate cetăţenilor Uniunii Europene şi 

membrilor de familie ai acestora, precum şi în domeniul străinilor; iniţiator: 

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

urgenţă,la data de 16.05.2022 (PL-x 279/2022) 

          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  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități   

 Pentru avize: 

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

  - Comisia pentru muncă și protecție socială   

  - Comisia pentru sănătate și familie  

  - Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor  

  - Comisia pentru politică externă  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

     naționale   

  - Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 30 mai 2022 

Termen de depunere a raportului: 9 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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 8. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.56/1997 pentru aplicarea 

prevederilor Convenției privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării și 

folosirii armelor chimice și distrugerea acestora; iniţiator: Guvernul 

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

data de 16.05.2022 (PL-x 280/2022) 

          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 apărare, ordine publică și siguranță națională  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului   

  - Comisia pentru sănătate și familie  

  - Comisia pentru transporturi și infrastructură   

  - Comisia pentru politică externă   

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 30 mai 2022 

Termen de depunere a raportului: 9 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 

 

 
 9. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.7/2006 privind statutul 

funcționarului public parlamentar; proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în 

procedură de urgenţă,la data de 16.05.2022 (PL-x 281/2022) 

          Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

 În fond:  

  - Comisia pentru muncă și protecție socială   

 Pentru avize:  

   - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

   - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele 

                        minorităților naționale   

   - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 30 mai 2022 

Termen de depunere a raportului: 9 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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 10. Proiectul de Lege pentru completarea Legii drepturilor pacientului 

nr.46/2003; proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în procedură de urgenţă,la 

data de 16.05.2022 (PL-x 282/2022) 

          Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

În fond urmând a elabora un raport comun:     

  - Comisia pentru sănătate și familie  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

     naționale   

 Pentru avize: 

   - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

   - Comisia pentru muncă și protecție socială   

   - Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați  

   - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 30 mai 2022 

Termen de depunere a raportului: 9 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 

 
 11. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 

nr.168/2020 pentru recunoașterea meritelor personalului participant la acțiuni 

militare, misiuni și operații pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român și 

acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia și urmașilor celui decedat 

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

la data de 16.05.2022 (Pl-x 283/2022) 

  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 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: 30 mai 2022 

Termen de depunere a raportului: 9 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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 12. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.185/2013 

privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate, pentru modificarea 

și completarea Ordonanței de Guvern nr.43/1997 privind regimul drumurilor și 

pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcții; proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 

16.05.2022  (PL-x 284/2022) 

          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 transporturi și infrastructură   

 Pentru avize:   

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

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

  - Comisia pentru industrii și servicii  

  - Comisia permanentă comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului  

                       pentru relaţia cu UNESCO 

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

     naționale    

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 30 mai 2022 

Termen de depunere a raportului: 9 iunie 2022 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 
 13. Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ și pentru modificarea Legii-

cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;  

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

16.05.2022, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României   

(PL-x 285/2022) 

          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 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   

  - Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați  
   

Termen de depunere a amendamentelor: 30 mai 2022 

Termen de depunere a raportului: 9 iunie 2022 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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 14. Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă; proiectul 

de lege se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, la data de 16.05.2022, în 

condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României   (PL-x 286/2022) 

          Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

 În fond:  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

  - Comisia pentru muncă și protecție socială   

  - Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

     naționale   
 

Termen de depunere a amendamentelor: 30 mai 2022 

Termen de depunere a raportului: 9 iunie 2022 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 
 

15. Proiectul de Lege privind modificarea Legii educaţiei naţionale 

nr.1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.18, din 10 

ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare; proiectul de lege se 

consideră adoptat de Senat în forma iniţială, la data de 16.05.2022, în condiţiile 

art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României   (PL-x 287/2022) 

          Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

În fond urmând a elabora un raport comun:     

  - Comisia pentru învățământ  

  - 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: 30 mai 2022 

Termen de depunere a raportului: 9 iunie 2022 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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 16. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 

nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor 

pandemiei  de COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 

nr.396 din 15 mai 2020; propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data 

de 16.05.2022 (Pl-x 288/2022) 

  Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

În fond:  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

  - Comisia pentru industrii și servicii  

  - Comisia pentru antreprenoriat și turism 
 

Termen de depunere a amendamentelor: 30 mai 2022 

Termen de depunere a raportului: 9 iunie 2022 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 
 17. Propunerea legislativă pentru modificarea art.4 alin.(5) din Legea 

nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor 

pandemiei de  COVID-19; propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data 

de 16.05.2022 (Pl-x 289/2022) 

  Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond:  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru industrii și servicii  

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

  - Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională  

  - Comisia pentru antreprenoriat și turism   

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

     naționale   

  - Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați  
 
 

Termen de depunere a amendamentelor: 30 mai 2022 

Termen de depunere a raportului: 9 iunie 2022 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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