
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 Legii pentru modificarea și completarea unor acte 

normative în domeniul comunicațiilor electronice și pentru stabilirea unor măsuri 

de facilitare a dezvoltării rețelelor de comunicații electronice, ca urmare                          

a Deciziei Curţii Constituţionale nr.295 din 18 mai 2022, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.568 din 10 iunie 2022                                

(PL- x 428/2021/2022)  

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 pentru industrii și servicii  

- Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului   

- Comisia juridică, de disciplină și imunități ;  

- Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor *)  
 

Termen de depunere a raportului comun: 21 iunie 2022 ***) 
 

 

 
 2. Proiectul de Lege pentru ratificarea Tratatului între România și Guvernul 

Malaysiei privind extrădarea, semnat la Kuala Lumpur la 6 decembrie 2021; 

iniţiator: Guvernul României   (PL-x 340/2022) 

          Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

În fond:  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

                       naționale  

  - Comisia pentru politică externă  
  

 

Termen de depunere a amendamentelor: 20 iunie 2022 

Termen de depunere a raportului: 23 iunie 2022 

- Cameră decizională: Senatul 
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 3. Proiectul de Lege pentru ratificarea Tratatului între România și Guvernul 

Malaysiei privind asistența judiciară reciprocă în materie penală, semnat                               

la Kuala Lumpur la 6 decembrie 2021; ; iniţiator: Guvernul României                 

(PL-x 341/2022) 

          Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  
 

În fond:  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

                       naționale  

  - Comisia pentru politică externă  
  

Termen de depunere a amendamentelor: 20 iunie 2022 

Termen de depunere a raportului: 23 iunie 2022 

- Cameră decizională: Senatul 

 

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

nr.59/2022 pentru modificarea unor acte normative în domeniul străinilor; 

iniţiator: Guvernul României; proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în 

forma iniţială, la data de 07.06.2022, în condiţiile art.115 alin.(5) teza a III-a din 

Constituţia României (PL-x 346/2022) 

          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 juridică, de disciplină și imunități  

  - Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru industrii și servicii  

  - 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: 20 iunie 2022 

Termen de depunere a raportului: 23 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.62/2022 pentru modificarea art.262 alin.(32) din Legea nr.85/2014 privind 

procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă şi a Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.19/2022 privind unele măsuri referitoare la garanţiile de bună 

execuţie constituite în cadrul contractelor de achiziţie publică şi al contractelor 

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

Senat, în procedură de urgenţă,la data de 07.06.2022  (PL-x 347/2022) 

          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 industrii și servicii  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități   

 Pentru aviz:   

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 20 iunie 2022 

Termen de depunere a raportului: 23 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.63/2022 privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material 

categoriilor de persoane aflate în situaţii de risc de deprivare materială şi/sau risc 

de sărăcie extremă, suportate parţial din fonduri externe nerambursabile, precum 

şi unele măsuri de distribuire a acestuia; iniţiator: Guvernul României; proiectul 

de lege a fost adoptat de Senat, în procedură de urgenţă,la data de 07.06.2022  

(PL-x 348/2022) 

          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 buget, finanțe și bănci  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

  - Comisia pentru industrii și servicii  

  - 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: 20 iunie 2022 

Termen de depunere a raportului: 23 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.64/2022 privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul 

proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile; iniţiator: Guvernul 

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

data de 07.06.2022  (PL-x 349/2022) 

          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 administrație publică și amenajarea teritoriului  

  - Comisia pentru industrii și servicii   

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și  

                       servicii specifice   

  - Comisia pentru transporturi și infrastructură   

  - Comisia pentru antreprenoriat și turism 

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

Termen de depunere a amendamentelor: 20 iunie 2022 

Termen de depunere a raportului: 23 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 privind supravegherea prudenţială a societăţilor de 

servicii de investiţii financiare, 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 07.06.2022  (PL-x 350/2022) 

          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 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    

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 17 iunie 2022 

Termen de depunere a raportului: 20 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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 9. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgență a Guvernului nr.32/2012 privind organismele de plasament colectiv în 

valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.297/2004 privind piaţa de capital, a Legii 

nr.74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative, precum şi 

a Legii nr.24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de 

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

procedură de urgenţă,la data de 07.06.2022  (PL-x 351/2022) 

          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 aviz:  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 17 iunie 2022 

Termen de depunere a raportului: 20 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 

 
 10. Proiectul de Lege privind cerințele de accesibilitate aplicabile 

produselor și serviciilor; iniţiator: Guvernul României; proiectul de lege a fost 

adoptat de Senat, în procedură de urgenţă,la data de 08.06.2022                             

(PL-x 352/2022) 

          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 antreprenoriat și turism 

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru muncă și protecție socială   

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

  - Comisia pentru transporturi și infrastructură   

  - Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor     

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

     naționale   

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 20 iunie 2022 

Termen de depunere a raportului: 23 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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 11. Proiectul de Lege privind valorificarea adaptată a unor măsuri dovedite 

benefice pentru instituțiile din domeniul justiției instituite pe perioada                            

stării de alertă declarate în vederea prevenirii și combaterii efectelor pandemiei                          

de COVID-19; iniţiator: Guvernul României; proiectul de lege a fost adoptat de 

Senat, în procedură de urgenţă,la data de 07.06.2022   (PL-x 353/2022) 

          Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

 În fond:  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

 Pentru avize: 

   - Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare   

   - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului   

   - Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională   

   - Comisia pentru sănătate și familie  

   - 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: 20 iunie 2022 

Termen de depunere a raportului: 23 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 

 

 
 12. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii fondului 

funciar nr.18/1991; proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în forma 

iniţială, la data de 07.06.2022, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din 

Constituţia României (PL-x 354/2022) 

          Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

În fond urmând a elabora un raport comun:    

  - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și  

                       servicii specifice   

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități   

 Pentru avize:  

   - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului   

   - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele 

                        minorităților  naționale   
 

 

Termen de depunere a amendamentelor: 20 iunie 2022 

Termen de depunere a raportului: 23 iunie 2022 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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  13. Proiectul de Lege privind reglementarea modalității de raportare a 

stocurilor la produsele agricole; proiectul de lege a fost adoptat, în procedură de 

urgenţă, de Senat la data de 08.06.2022  (PL-x 355/2022) 

          Cu acest proiect de lege 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 juridică, de disciplină și imunități  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 20 iunie 2022 

Termen de depunere a raportului: 23 iunie 2022 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 
 14. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor 

permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar 

nr.18/1991; proiectul de lege a fost adoptat, în procedură de urgenţă, de Senat la 

data de 08.06.2022  (PL-x 356/2022) 

          Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

În fond urmând a elabora un raport comun:    

  - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și  

                       servicii specifice   

  - Comisia pentru mediu și echilibru ecologic   

 Pentru avize: 

   - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

   - Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor  

   - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

Termen de depunere a amendamentelor: 20 iunie 2022 

Termen de depunere a raportului: 23 iunie 2022 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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 15. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.254 

din 9 iulie 2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate 

dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal; propunerea legislativă 

a fost respinsă de Senat la data de 07.06.2022  (Pl-x 357/2022)   

 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond:  

   - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

 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: 20 iunie 2022 

Termen de depunere a raportului: 23 iunie 2022 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

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

nr.160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar; 

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

la data de 08.06.2022  (Pl-x 358/2022)   

 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

În fond urmând a elabora un raport comun:    

  - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și  

                       servicii specifice    

  - Comisia pentru sănătate și familie  

 Pentru avize: 

   - Comisia pentru muncă și protecție socială   

   - Comisia pentru învățământ  

   - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele 

                        minorităților naționale   

   - Comisia juridică, de disciplină și imunități   
 

Termen de depunere a amendamentelor: 20 iunie 2022 

Termen de depunere a raportului: 23 iunie 2022 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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 17. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.98/2016 

privind achiziţiile publice, Legii nr.99/2016 privind achiziţiile sectoriale, Legii 

nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, precum şi 

a Legii nr.101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a 

contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de 

concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi 

funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor; proiectul de 

lege a fost adoptat de Senat la data de 08.06.2022  (PL-x 342/2022) 

          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: 17 iunie 2022 

Termen de depunere a raportului: 21 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 

 

 
 18. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.167/2014 

privind exercitarea profesiei de bonă;  proiectul de lege a fost adoptat de Senat la 

data de 08.06.2022  (PL-x 359/2022) 

          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 sănătate și familie  

  - 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: 20 iunie 2022 

Termen de depunere a raportului: 23 iunie 2022 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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 19. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.273/2004 privind 

procedura adopției; proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 

07.06.2022  (PL-x 360/2022) 

          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 juridică, de disciplină și imunități  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

    naționale   

  - Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 20 iunie 2022 

Termen de depunere a raportului: 23 iunie 2022 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 
 20. Proiectul de Lege pentru completarea art.12 lit.B din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de 

asigurări sociale de sănătate; proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 

07.06.2022  (PL-x 361/2022) 

          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 sănătate și familie  

 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: 20 iunie 2022 

Termen de depunere a raportului: 23 iunie 2022 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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21. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma 

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

07.06.2022  (PL-x 362/2022) 

          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 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: 20 iunie 2022 

Termen de depunere a raportului: 23 iunie 2022 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 
 22. Proiectul de Lege privind completarea art.65 din Ordonanţa Guvernului 

nr.39/2005 privind cinematografia, precum și pentru modificarea Legii 

nr.328/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.39/2005 privind 

cinematografia; proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 07.06.2022  

(PL-x 363/2022) 

          Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

 În fond:  

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

 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: 20 iunie 2022 

Termen de depunere a raportului: 23 iunie 2022 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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 23. Proiectul de Lege pentru completarea art.1 alin.(1) din Legea 

nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru 

modificarea şi completarea altor acte normative; proiectul de lege a fost adoptat 

de Senat la data de 87.06.2022  (PL-x 364/2022) 

          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 drepturile omului, culte și problemele minorităților  

     naționale   
 

Termen de depunere a amendamentelor: 20 iunie 2022 

Termen de depunere a raportului: 23 iunie 2022 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 
 24. Propunerea legislativă pentru completarea art.22 din Legea 

nr.227/2015 privind Codul fiscal; propunerea legislativă a fost respinsă de Senat 

la data de 08.06.2022  (Pl-x 365/2022)   

 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 agricultură, silvicultură, industrie alimentară și  

                       servicii specifice     

  - Comisia pentru transporturi și infrastructură   

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 20 iunie 2022 

Termen de depunere a raportului: 23 iunie 2022 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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 25. Propunerea legislativă privind instituirea unor măsuri de sprijin pentru 

cetăţenii ucraineni proveniţi din zona de conflict armat din Ucraina; propunerea 

legislativă a fost respinsă de Senat la data de 08.06.2022  (Pl-x 366/2022)   

 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 administrație publică și amenajarea teritoriului  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru industrii și servicii   

  - Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională  

  - 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: 20 iunie 2022 

Termen de depunere a raportului: 23 iunie 2022 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 
 26. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.227/2015 privind 

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

08.06.2022  (Pl-x 367/2022)   

 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 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: 20 iunie 2022 

Termen de depunere a raportului: 23 iunie 2022 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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