
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 denunțarea Acordului interguvernamental 

privind înființarea Băncii  Internaționale de Investiții și a Statutului acesteia, 

semnate la Moscova la 10 iulie 1970, și a Protocolului de modificare a Acordului 

privind înființarea Băncii Internaționale de Investiții și a Statutului acesteia, 

semnate la 10 iulie 1970 la Moscova, deschis spre semnare la 8 mai 2014 la 

Havana și semnat de România la 1 iulie 2015 la Moscova;  iniţiator: Guvernul 

României  (PL-x 369/2022) 

          Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

 În fond:  

  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare  

  - Comisia pentru politică externă   

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
  

Termen de depunere a amendamentelor: 21 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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2. Proiectul de Lege pentru realizarea capabilității operaționale aeriene de 

tranziție prevăzută în Concepția de realizare graduală a capabilității de apărare 

aeriană în cadrul programului „Avion multirol al Forțelor Aeriene‟; iniţiator: 

Guvernul României  (PL-x 370/2022) 

          Cu acest proiect de lege 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 juridică, de disciplină şi imunităţi  
  

Termen de depunere a amendamentelor: 20 iunie 2022 

Termen de depunere a raportului: 21 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 

 
 3. Reexaminarea Legii pentru modificarea Legii nr.134/2010 privind 

Codul  de procedură civilă, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.56 

din 16 februarie 2022, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 

nr.367  din 13 aprilie 2022;  legea a fost reexaminată și adoptată de Senat la 

data de 15.06.2022   (PL- x 232/2021/2022)   

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 juridică, de disciplină și imunități   *)   
  

 Termen de depunere a raportului: 23 iunie 2022 *)   
  

 *)  Potrivit art.137 din Regulament, Biroul permanent, în prima sa şedinţă care are loc după 

publicarea deciziei Curţii Constituţionale în Monitorul Oficial al României, Partea I, va sesiza 

Comisia pentru constituționalitate şi comisia permanentă sesizată în fond cu proiectul de lege sau 

propunerea legislativă în vederea reexaminării prevederilor declarate neconstituţionale. Aceeaşi 

procedură se aplică şi pentru cazul în care prevederile respective sunt trimise de Senat, în calitate de 

primă Cameră sesizată.  
 

 În cazul acestei iniţiative legislative, comisia permanentă sesizată în fond a fost Comisia 

juridică. 
 

             Conform art.137 alin.(2), termenul fixat de Biroul permanent pentru întocmirea raportului 

comun nu va putea fi mai mare  de 15 zile și este calculat pe zile lucrătoare, potrivit art.260 alin.(1) 

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

nr.65/2022 privind reglementarea unor măsuri pentru stingerea unor obligaţii 

fiscale şi bugetare ale Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă 

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

consideră adoptat de Senat în forma iniţială, la data  de 14.06.2022, în condiţiile 

art.115 alin.(5) teza a III-a din Constituţia României (PL-x 371/2022) 

          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: 23 iunie 2022 

Termen de depunere a raportului: 27 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 

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

nr.66/2022 pentru completarea Legii nr.16/2017 privind detaşarea salariaţilor în 

cadrul prestării de servicii transnaţionale; iniţiator: Guvernul României; proiectul 

de lege se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, la data  de 14.06.2022, 

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

(PL-x 372/2022) 

          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: 23 iunie 2022 

Termen de depunere a raportului: 27 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.67/2022 privind unele măsuri fiscale, precum şi pentru modificarea şi 

completarea art.59 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală; 

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

procedură de urgenţă, la data de 14.06.2022 (PL-x 373/2022) 

          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 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: 23 iunie 2022 

Termen de depunere a raportului: 27 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 

 

 

 7. Proiectul de Lege privind obligaţiunile garantate, precum şi pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul financiar; iniţiator: 

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

urgenţă, la data de 14.06.2022 (PL-x 374/2022) 

          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 aviz:  

   - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 23 iunie 2022 

Termen de depunere a raportului: 27 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 completarea art.11 alin.(1) din Legea 

nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii; iniţiator: 

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

urgenţă, la data de 14.06.2022 (PL-x 375/2022) 

          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  

  - Comisia pentru mediu și echilibru ecologic  

 Pentru aviz: 

   - Comisia pentru industrii și servicii  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 23 iunie 2022 

Termen de depunere a raportului: 27 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 

 

 

 9. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 

cooperației agricole nr.566/2004; propunerea legislativă a fost respinsă, în 

procedură de urgenţă, de Senat la data de 14.06.2022 (Pl-x 376/2022)   

 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond:  

  - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și  

                      servicii specifice   

 Pentru avize: 

   - Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare  

   - Comisia pentru industrii și servicii  

   - 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: 23 iunie 2022 

Termen de depunere a raportului: 27 iunie 2022 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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 10. Propunerea legislativă privind darea în administrare a unor suprafeţe 

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

Senat la data de 14.06.2022 Pl-x 377/2022)   

 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 administrație publică și amenajarea teritoriului  

        Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

  - Comisia pentru industrii și servicii  

  - Comisia pentru mediu și echilibru ecologic  

  - Comisia pentru transporturi și infrastructură    

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

     naționale   
 

 

Termen de depunere a amendamentelor: 23 iunie 2022 

Termen de depunere a raportului: 27 iunie 2022 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

 11. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 

nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate; 

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

de 14.06.2022 Pl-x 378/2022)   

 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională  

  - Comisia pentru politică externă  

 Pentru avize: 

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului   

  - Comisia pentru muncă și protecție socială   

  - Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării  

  - 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: 23 iunie 2022 

Termen de depunere a raportului: 27 iunie 2022 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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 12. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii-cadru nr.153/2017 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; propunerea legislativă 

a fost respinsă, de Senat la data de 14.06.2022  (Pl-x 379/2022)   

 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru muncă și protecție socială   

 Pentru avize: 

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

  - 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: 23 iunie 2022 

Termen de depunere a raportului: 27 iunie 2022 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

 13. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.335/2013 

privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior; proiectul 

de lege a fost adoptat de Senat la data de 15.06.2022  (PL-x 380/2022) 

          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 învățământ  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

  - 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: 23 iunie 2022 

Termen de depunere a raportului: 27 iunie 2022 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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 14. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii privind 

Codul fiscal nr.227/2015; proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în 

forma iniţială, la data de 14.06.2022, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din 

Constituţia României (PL-x 381/2022) 

          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 muncă și protecție socială  

  - 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: 23 iunie 2022 

Termen de depunere a raportului: 27 iunie 2022 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

 

 15. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma 

în domeniul sănătății; proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 

15.06.2022  (PL-x 382/2022) 

          Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru sănătate și familie  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

 Pentru aviz:  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

     naționale    
 

Termen de depunere a amendamentelor: 23 iunie 2022 

Termen de depunere a raportului: 27 iunie 2022 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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 16. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii educației fizice și sportului 

nr.69/2000; proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 15.06.2022        

(PL-x 383/2022) 

          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 învățământ  

  - 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: 23 iunie 2022 

Termen de depunere a raportului: 27 iunie 2022 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 17. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.4/2021 

privind protecţia drepturilor persoanelor diagnosticate sau suspectate a fi 

diagnosticate cu boli sau afecţiuni alergice; proiectul de lege a fost adoptat de 

Senat la data de 15.06.2022  (PL-x 384/2022) 

          Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

 În fond:  

  - Comisia pentru sănătate și familie  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci    

  - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și  

                       servicii specifice    

  - Comisia pentru învățământ  

  - 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: 23 iunie 2022 

Termen de depunere a raportului: 27 iunie 2022 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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   18. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art.181 din Legea 

educației fizice și sportului nr.69/2000; proiectul de lege a fost adoptat de Senat 

la data de 15.06.2022  (PL-x 385/2022) 

          Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

În fond urmând a elabora un raport comun:    

  - Comisia pentru tineret şi sport  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

 Pentru avize:  

  - 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: 23 iunie 2022 

Termen de depunere a raportului: 27 iunie 2022 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

 

 19. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 

nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe; propunerea 

legislativă a fost respinsă de Senat la data de 14.06.2022 2022  (Pl-x 386/2022)   

 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond:  

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

  - Comisia pentru învățământ  

  - 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: 23 iunie 2022 

Termen de depunere a raportului: 27 iunie 2022 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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 20. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările şi completările 

ulterioare;  propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 14.06.2022  

(Pl-x 387/2022)   

 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 învățământ  

  - Comisia pentru ştiinţă şi tehnologie  

  - 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: 23 iunie 2022 

Termen de depunere a raportului: 27 iunie 2022 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

 21. Propunerea legislativă pentru modificarea art.156 din Legea 85/2014 

privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă; propunerea 

legislativă a fost respinsă de Senat la data de 14.06.2022  (Pl-x 388/2022)   

 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 politică economică, reformă și privatizare  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci   

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului   

  - Comisia pentru industrii și servicii  

  - Comisia pentru antreprenoriat și turism 
 

Termen de depunere a amendamentelor: 23 iunie 2022 

Termen de depunere a raportului: 27 iunie 2022 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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 22. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în România şi a Ordonanţei 

Guvernului nr.25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe 

teritoriul României şi pentru modificarea unor acte normative privind regimul 

străinilor în România; propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 

14.06.2022  (Pl-x 389/2022)   

 Cu această propunere legislativă 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 apărare, ordine publică și siguranță națională  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

      naționale   

  - Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 23 iunie 2022 

Termen de depunere a raportului: 27 iunie 2022 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 23. Propunerea legislativă pentru modificarea OUG nr.109 din                                    

30 noiembrie 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, 

publicată în Monitorul Oficial al României nr.883 din 14 decembrie; propunerea 

legislativă a fost respinsă de Senat la data de 14.06.2022  (Pl-x 390/2022)   

 Cu această propunere legislativă 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 juridică, de disciplină și imunități  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

  - Comisia pentru antreprenoriat și turism   

  - Comisia pentru muncă și protecție socială     
 

Termen de depunere a amendamentelor: 23 iunie 2022 

Termen de depunere a raportului: 27 iunie 2022 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

 

 

 

20 iunie 2022 


