
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. Propunerea 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  (Pl-x 153/2022)   

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 drepturile omului, culte și problemele minorităților  

     naționale 

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

  - Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor    
 

Termen de depunere a amendamentelor: 12 mai 2022 

Termen de depunere a raportului: 24 mai 2022 

- Cameră decizională: Senatul 

 
2. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației 

naționale nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 154/2022) 

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond: 

  - Comisia pentru învățământ  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

  - Comisia pentru muncă și protecție socială   

  - 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: 12 mai 2022 

Termen de depunere a raportului: 24 mai 2022 

- Cameră decizională: Senatul 
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3. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației 

naționale nr.1/2011 (Pl-x 155/2022) 

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond: 

  - Comisia pentru învățământ  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

  - Comisia pentru muncă și protecție socială   

  - 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: 12 mai 2022 

Termen de depunere a raportului: 24 mai 2022 

- Cameră decizională: Senatul 

 

 
4. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 

nr.554/2004 a contenciosului administrativ  (Pl-x 156/2022) 

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 drepturile omului, culte și problemele minorităților  

     naționale   
 

Termen de depunere a amendamentelor: 12 mai 2022 

Termen de depunere a raportului: 24 mai 2022 

- Cameră decizională: Senatul 
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5. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței                    

de urgență a Guvernului nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar și 

desconspirarea Securității  (Pl-x 157/2022) 

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 apărare, ordine publică și siguranță națională   

  - Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării  

  - Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

     naționale  

Termen de depunere a amendamentelor: 12 mai 2022 

Termen de depunere a raportului: 24 mai 2022 

- Cameră decizională: Senatul 

 

 

 
6. Propunerea legislativă 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  (Pl-x 158/2022) 

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond urmând a elabora un raport comun:      

  - Comisia pentru muncă și protecție socială   

  - Comisia pentru învățământ  

 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: 12 mai 2022 

Termen de depunere a raportului: 24 mai 2022 

- Cameră decizională: Senatul 
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7. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 

nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările 

ulterioare  (Pl-x 167/2022) 

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

În fond urmând a elabora un raport comun:  

  - Comisia pentru învățământ  

  - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

  - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  

- Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  

  naţionale  

  - Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi 

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

 

Termen de depunere a amendamentelor: 12 mai 2022 

Termen de depunere a raportului: 24 mai 2022 

- Cameră decizională: Senatul 

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

nr.26/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul 

investițiilor publice; iniţiator: Guvernul României; proiectul de lege se consideră 

adoptat de Senat în forma iniţială, la data de 26.04.2022, în condiţiile art.115 

alin.(5) teza a III-a din Constituţia României (PL-x 224/2022) 

          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 transporturi și infrastructură   

  - 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   

  - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și  

                       servicii  specifice    

  - Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională  

  - Comisia pentru mediu și echilibru ecologic   
 

Termen de depunere a amendamentelor: 16 mai 2022 

Termen de depunere a raportului: 24 mai 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 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.28/2022 pentru modificarea unor acte normative; iniţiator: Guvernul 

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

data de 26.04.2022, în condiţiile art.115 alin.(5) teza a III-a din Constituţia 

României (PL-x 225/2022) 

          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 buget, finanțe și bănci   

  - Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională  

 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: 16 mai 2022 

Termen de depunere a raportului: 24 mai 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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 10. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.30/2022 privind unele măsuri pentru consolidarea capacității instituționale și 

administrative a Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării și a Autorității 

pentru Digitalizarea României necesare implementării componentei                       

C7-Transformare digitală din Planul național de redresare și reziliență, precum și 

alte categorii de măsuri; iniţiator: Guvernul României; proiectul de lege se 

consideră adoptat de Senat în forma iniţială, la data de 26.04.2022, în condiţiile 

art.115 alin.(5) teza a III-a din Constituţia României (PL-x 226/2022) 

          Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

În fond urmând a elabora un raport comun:  

  - Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor  

  - Comisia pentru muncă și protecție socială   

 Pentru avize: 

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

  - Comisia pentru ştiinţă şi tehnologie  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

     naționale 

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități    
 

Termen de depunere a amendamentelor: 16 mai 2022 

Termen de depunere a raportului: 24 mai 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 pentru modificarea și completarea Legii nr.17/2014 

privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în 

extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților 

ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu 

destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului;  proiectul de lege 

se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, la data de 26.04.2022, în 

condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României (PL-x 227/2022) 

          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: 16 mai 2022 

Termen de depunere a raportului: 24 mai 2022 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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