
 
Departamentul Legislativ  
Direcția procedură legislativă, sinteze şi evaluări 
 
 

S I T U A Ț I A 

privind împlinirea termenelor constituționale pentru adoptarea 
proiectelor de lege/propunerilor legislative înregistrate la Camera Deputaților, ca primă Cameră sesizată 

(la data: 06 septembrie 2022) *) 
 

Nr. 
crt. 

 
Număr/dată 

PLx/Plx 
 

Titlul proiectului de 
lege/propunerii legislative 

Comisia sesizată în 
fond 

Termen 
constituțional 

pentru 
adoptare 

(zile) 

Data 
la care se 
împlinește 
termenul 

constituțional 

Stadiul în 
procesul legislativ 

1.  Pl – x  

153 / 04.04.2022 

Propunere legislativă privind deconspirarea 
urmașilor lucrătorilor Securității care ocupă 
demnități sau funcții publice prin completarea 
Ordonanței de urgență nr.24/2008 privind 
accesul la propriul dosar și deconspirarea 
Securității 
 
 

Comisia  juridică, de 
disciplină și 

imunități 
 

45 de zile de la 
data includerii 

propunerii 
legislative în „Lista 
proiectelor de lege, 

a propunerilor 
legislative supuse 

dezbaterii și 
adoptării Camerei 

Deputaților” ca 
urmare a depășirii 
termenului pentru 

depunerea 
raportului 

07 septembrie        
2022 

* potrivit 
Deciziei Curții 
Constituționale 

nr.646/2018 

Comisia  juridică, de 
disciplină și imunități 

 

termen depunere 
raport: 

24.05.2022 
 

Termenul pentru 
depunerea raportului 

depășit din:  
25.05.2022 

 
Raport depus din: 

07.06.2022 
 

Pe ORDINEA DE ZI  
la 06-07.IX.2022 

 

                                                 
*) La calcularea termenului constituțional s-au avut în vedere prevederile art. 260 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, precum și 
considerentele reținute în Decizia Curții Constituționale nr. 646 din 16.10.2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1087 din 21.12.2018. 
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Nr. 
crt. 

 
Număr/dată 

PLx/Plx 
 

Titlul proiectului de 
lege/propunerii legislative 

Comisia sesizată în 
fond 

Termen 
constituțional 

pentru 
adoptare 

(zile) 

Data 
la care se 
împlinește 
termenul 

constituțional 

Stadiul în 
procesul legislativ 

2.  Pl – x  

156 / 04.04.2022 

Propunere legislativă pentru modificarea și 
completarea Legii nr.554/2004 a 
contenciosului administrativ 

Comisia  juridică, de 
disciplină și 

imunități 
 

45 de zile de la 
data includerii 

propunerii 
legislative în „Lista 
proiectelor de lege, 

a propunerilor 
legislative supuse 

dezbaterii și 
adoptării Camerei 

Deputaților” ca 
urmare a depășirii 
termenului pentru 

depunerea 
raportului 

07 septembrie        
2022 

* potrivit 
Deciziei Curții 
Constituționale 

nr.646/2018 

Comisia  juridică, de 
disciplină și imunități 

 
termen depunere 

raport: 
24.05.2022 

 
Termenul pentru 

depunerea raportului 
depășit din:  
25.05.2022 

 

3.  Pl – x  

157 / 04.04.2022 

Propunere legislativă pentru modificarea și 
completarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la 
propriul dosar și deconspirarea Securității 

Comisia  juridică, de 
disciplină și 

imunități 
 

45 de zile de la 
data includerii 

propunerii 
legislative în „Lista 
proiectelor de lege, 

a propunerilor 
legislative supuse 

dezbaterii și 
adoptării Camerei 

Deputaților” ca 
urmare a depășirii 
termenului pentru 

depunerea 
raportului 

07 septembrie        
2022 

* potrivit 
Deciziei Curții 
Constituționale 

nr.646/2018 

Comisia  juridică, de 
disciplină și imunități 

 
termen depunere 

raport: 
24.05.2022 

 
Termenul pentru 

depunerea raportului 
depășit din:  
25.05.2022 

 

Raport depus din: 
07.06.2022 

 
Pe ORDINEA DE ZI  
la 06-07.IX.2022 
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Nr. 
crt. 

 
Număr/dată 

PLx/Plx 
 

Titlul proiectului de 
lege/propunerii legislative 

Comisia sesizată în 
fond 

Termen 
constituțional 

pentru 
adoptare 

(zile) 

Data 
la care se 
împlinește 
termenul 

constituțional 

Stadiul în 
procesul legislativ 

4.  Pl – x  

168 / 11.04.2022 

Propunere legislativă pentru completarea și 
modificarea Legii educației naționale 
nr.1/2011 

Comisia  pentru 
învățământ 

 
Comisia pentru 
tineret și sport 

 
 

45 de zile de la 
data includerii 

propunerii 
legislative în „Lista 
proiectelor de lege, 

a propunerilor 
legislative supuse 

dezbaterii și 
adoptării Camerei 

Deputaților” ca 
urmare a depășirii 
termenului pentru 

depunerea 
raportului 

08 septembrie        
2022 

* potrivit 
Deciziei Curții 
Constituționale 

nr.646/2018 

Comisia  pentru 
învățământ 

 
Comisia pentru 
tineret și sport 

 
termen depunere 

raport: 
25.05.2022 

 
Termenul pentru 

depunerea raportului 
depășit din:  
26.05.2022 
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Nr. 
crt. 

 
Număr/dată 

PLx/Plx 
 

Titlul proiectului de 
lege/propunerii legislative 

Comisia sesizată în 
fond 

Termen 
constituțional 

pentru 
adoptare 

(zile) 

Data 
la care se 
împlinește 
termenul 

constituțional 

Stadiul în 
procesul legislativ 

5.  Pl – x  

150 / 28.03.2022 

Propunere legislativă pentru modificarea și 
completarea art.168 din Legea educației 
naționale 1/2011 

Comisia  pentru 
învățământ 

 
 

60 de zile* de la 
data includerii 

propunerii 
legislative în „Lista 
proiectelor de lege, 

a propunerilor 
legislative supuse 

dezbaterii și 
adoptării Camerei 
Deputaților” ca 

urmare a depășirii 
termenului pentru 

depunerea 
raportului 

 
* Modificarea 
termenului cu 

aprobarea plenului 
Camerei 

Deputaților din 
data de 29.06.2022 

 

Noul termen 
constituțional  
se împlinește 

la data de 

15.09.2022 
* potrivit 

Deciziei Curții 
Constituționale 

nr.646/2018 

Comisia  pentru 
învățământ 

 
termen depunere 

raport: 
17.05.2022 

 
Termenul pentru 

depunerea raportului 
depășit din:  
18.05.2022 

 
Raport depus din: 

15.06.2022 
 

Pe ORDINEA DE ZI  
la 27-29.VI.2022 

 

6.  PL – x  

369 / 20.06.2022 

Proiect 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 

Comisia pentru 
buget, finanțe și  

bănci 
 

45 de zile de la 
data includerii 

proiectului de lege 
în „Lista 

proiectelor de lege, 
a propunerilor 

legislative supuse 
dezbaterii și 

adoptării Camerei 
Deputaților” ca 

urmare a depășirii 
termenului pentru 

depunerea 
raportului 

06 octombrie        
2022 

* potrivit 
Deciziei Curții 
Constituționale 

nr.646/2018 

Comisia  pentru 
buget, finanțe și bănci 

 
termen depunere 

raport: 
22.06.2022 

 
Termenul pentru 

depunerea raportului 
depășit din: 
23.06.2022 
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Nr. 
crt. 

 
Număr/dată 

PLx/Plx 
 

Titlul proiectului de 
lege/propunerii legislative 

Comisia sesizată în 
fond 

Termen 
constituțional 

pentru 
adoptare 

(zile) 

Data 
la care se 
împlinește 
termenul 

constituțional 

Stadiul în 
procesul legislativ 

7.  PL – x  

340 / 14.06.2022 

Proiect de Lege pentru ratificarea Tratatului 
între România și Guvernul Malaysiei privind 
extrădarea, semnat la Kuala Lumpur la 6 
decembrie 2021 

Comisia juridică, de 
disciplină și 

imunități 
 

45 de zile de la 
data includerii 

proiectului de lege 
în „Lista 

proiectelor de lege, 
a propunerilor 

legislative supuse 
dezbaterii și 

adoptării Camerei 
Deputaților” ca 

urmare a depășirii 
termenului pentru 

depunerea 
raportului 

07 octombrie        
2022 

* potrivit 
Deciziei Curții 
Constituționale 

nr.646/2018 

Comisia  juridică, de 
disciplină și imunități 

 
termen depunere 

raport: 
23.06.2022 

 
Termenul pentru 

depunerea raportului 
depășit din:  
24.06.2022 

8.  PL – x  

341 / 14.06.2022 

Proiect 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 

Comisia juridică, de 
disciplină și 

imunități 
 

45 de zile de la 
data includerii 

proiectului de lege 
în „Lista 

proiectelor de lege, 
a propunerilor 

legislative supuse 
dezbaterii și 

adoptării Camerei 
Deputaților” ca 

urmare a depășirii 
termenului pentru 

depunerea 
raportului 

07 octombrie        
2022 

* potrivit 
Deciziei Curții 
Constituționale 

nr.646/2018 

Comisia  juridică, de 
disciplină și imunități 

 
termen depunere 

raport: 
23.06.2022 

 
Termenul pentru 

depunerea raportului 
depășit din:  
24.06.2022 

 
Raport depus din: 

28.06.2022 
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Nr. 
crt. 

 
Număr/dată 

PLx/Plx 
 

Titlul proiectului de 
lege/propunerii legislative 

Comisia sesizată în 
fond 

Termen 
constituțional 

pentru 
adoptare 

(zile) 

Data 
la care se 
împlinește 
termenul 

constituțional 

Stadiul în 
procesul legislativ 

9.  PL – x  

368 / 15.06.2022 

Proiect de Lege pentru denunțarea Convenției 
privind decontările multilaterale în ruble 
transferabile și organizarea Băncii 
Internaționale de Colaborare Economică, 
încheiată la Moscova, la 22 octombrie 1963, 
și a protocolului semnat la Moscova, la 18 
decembrie 1990, de modificare a Convenției 
privind decontările multilaterale în ruble 
transferabile și organizarea Băncii 
Internaționale de Cooperare Economică, 
precum și a Statutului acestei bănci 

Comisia pentru 
buget, finanțe și  

bănci 
 

45 de zile de la 
data includerii 

proiectului de lege 
în „Lista 

proiectelor de lege, 
a propunerilor 

legislative supuse 
dezbaterii și 

adoptării Camerei 
Deputaților” ca 

urmare a depășirii 
termenului pentru 

depunerea 
raportului 

07 octombrie        
2022 

* potrivit 
Deciziei Curții 
Constituționale 

nr.646/2018 

Comisia  pentru 
buget, finanțe și bănci 

 
termen depunere 

raport: 
23.06.2022 

 
Termenul pentru 

depunerea raportului 
depășit din:  
24.06.2022 

10.  Pl – x  

249 / 11.05.2022 

Propunere legislativă privind modificarea 
alin.(5) al art.29 din Legea nr.144/2007 
privind înființarea, organizarea și funcționarea 
Agenției Naționale de Integritate 

Comisia pentru 
muncă și protecție 

socială 
 

Comisia juridică, de 
disciplină și 

imunități 
 

45 de zile de la 
data includerii 

propunerii 
legislative în „Lista 
proiectelor de lege, 

a propunerilor 
legislative supuse 

dezbaterii și 
adoptării Camerei 

Deputaților” ca 
urmare a depășirii 
termenului pentru 

depunerea 
raportului 

11 octombrie        
2022 

* potrivit 
Deciziei Curții 
Constituționale 

nr.646/2018 

Comisia  pentru 
muncă și protecție 

socială 
 

Comisia juridică, de 
disciplină și imunități 

 
termen depunere 

raport: 
28.06.2022 

 
Termenul pentru 

depunerea raportului 
depășit din:  
29.06.2022 

 



 

  

7 

Nr. 
crt. 

 
Număr/dată 

PLx/Plx 
 

Titlul proiectului de 
lege/propunerii legislative 

Comisia sesizată în 
fond 

Termen 
constituțional 

pentru 
adoptare 

(zile) 

Data 
la care se 
împlinește 
termenul 

constituțional 

Stadiul în 
procesul legislativ 

11.  Pl – x  

250 / 11.05.2022 

Propunere legislativă pentru completarea și 
modificarea art.65 din Legea educației 
naționale nr.1/2011 

Comisia pentru 
învățământ 

 

45 de zile de la 
data includerii 

propunerii 
legislative în „Lista 
proiectelor de lege, 

a propunerilor 
legislative supuse 

dezbaterii și 
adoptării Camerei 

Deputaților” ca 
urmare a depășirii 
termenului pentru 

depunerea 
raportului 

11 octombrie        
2022 

* potrivit 
Deciziei Curții 
Constituționale 

nr.646/2018 

Comisia  pentru 
învățământ 

 
termen depunere 

raport: 
28.06.2022 

 
Termenul pentru 

depunerea raportului 
depășit din:  
29.06.2022 

 

 
 
 

DIRECTOR, 
 

Anca CHESARU 
 
 
 
 

Întocmit, 

expert parlamentar 
Marius Alexandru VĂLEANU 


	Departamentul Legislativ
	S I T U A Ț I A

