
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 Ordonanţei Guvernului 

nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor şi a Legii nr.286/2009                     

privind Codul penal, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.365                     

din 8 iunie 2022, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.590 

din 17 iunie 2022; legea a fost reexaminată și respinsă de Senat la data de 

06.09.2022    (PL- x  530/2021/2022)   

  Cu această lege au fost sesizate în vederea reexaminării prevederilor 

declarate neconstituționale, potrivit art.137 alin.(1) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor                               

- Comisia pentru constituționalitate; *)   

- Comisia juridică, de disciplină și imunități  *)   
  

 Termen de depunere a raportului:  27 septembrie 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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 2. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru 

modificarea și completarea Legii monumentelor de for public nr.120/2006; legea 

a fost reexaminată și adoptată de Senat la data de 06.09.2022                                             

(PL-x  562/2020/2022)  

    Cu această lege a fost sesizată în vederea examinării cererii, potrivit 

art.140 din Regulamentul Camerei Deputaţilor  

            În fond: 
                                

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

     Termen de depunere a amendamentelor: 21 septembrie 2022 

 Termen de depunere a raportului: 29 septembrie 2022 

 

 

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

nr.78/2022 privind unele măsuri pentru ocuparea posturilor aferente funcțiilor 

publice vacante și temporar vacante care au atribuții în implementarea Planului 

național de redresare și reziliență al României; proiectul de lege a fost adoptat de 

Senat, în procedură de urgenţă, la data de 06.09.2022 (PL-x 464/2022) 

          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 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: 21 septembrie 2022 

   Termen de depunere a raportului: 29 septembrie 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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 4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.79/2022 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.202/2008 

privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale; proiectul de lege a fost 

adoptat de Senat, în procedură de urgenţă, la data de 06.09.2022                           

(PL-x 465/2022) 

          Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

          În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

  - Comisia pentru politică externă  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

  - Comisia pentru industrii și servicii  

  - Comisia pentru antreprenoriat și turism  
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 21 septembrie 2022 

   Termen de depunere a raportului: 29 septembrie 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.80/2022 privind reglementarea unor măsuri în domeniul ocupării posturilor în 

sectorul bugetar; proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în procedură de 

urgenţă, la data de 06.09.2022  (PL-x 466/2022) 

          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 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: 21 septembrie 2022 

   Termen de depunere a raportului: 29 septembrie 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.98/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea unor 

imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome 

„Administraţia Patrimoniului Protocolului de Statˮ, a imobilelor proprietatea 

Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Statˮ, pentru 

reglementarea situaţiei juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor 

de cazare în unele situaţii speciale, precum şi pentru modificarea unor acte 

normative, precum şi pentru modificarea unui alt act normativ; proiectul de lege 

a fost adoptat de Senat, în procedură de urgenţă, la data de 06.09.2022                         

(PL-x 467/2022) 

          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  

 Pentru aviz:  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 21 septembrie 2022 

   Termen de depunere a raportului: 29 septembrie 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 privind modificarea și completarea Legii 122/2006 

privind azilul în România; proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în 

forma iniţială, la data de 06.09.2022, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din 

Constituţia României  (PL-x 468/2022) 

          Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

          În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

  - Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională  

 Pentru avize: 

   - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

   - Comisia pentru muncă și protecție socială   

   - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

   - 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: 21 septembrie 2022 

   Termen de depunere a raportului: 29 septembrie 2022 
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 
 8. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.227/2015 privind                      

Codul fiscal; proiectul de lege a fost adoptat, în procedură de urgenţă, de Senat                                   

la data de 06.09.2022 (PL-x 469/2022) 

          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 juridică, de disciplină și imunități  
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 21 septembrie 2022 

   Termen de depunere a raportului: 29 septembrie 2022 
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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 9. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.254              

din 19 iulie 2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de 

libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, precum şi 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.286 din 17.07.2009 privind Codul 

penal; propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 06.09.2022 2022 

(Pl-x 470/2022) 

Cu această propunere legislativă 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 egalitatea de șanse pentru femei și bărbați  
 

 

  Termen de depunere a amendamentelor: 22 septembrie 2022 

   Termen de depunere a raportului: 3 octombrie 2022 
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 
 10. Propunerea legislativă privind înfiinţarea Muzeului Regional 

„Memorialul Golgota Bucovineiˮ; propunerea legislativă a fost respinsă de 

Senat la data de 06.09.2022 2022 (Pl-x 471/2022) 

Cu această propunere legislativă 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 pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

     naționale   

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 22 septembrie 2022 

   Termen de depunere a raportului: 3 octombrie 2022 
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 
 11. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.126/1995 

privind regimul materiilor explozive; proiectul de lege se consideră adoptat de 

Senat în forma iniţială, la data de 06.09.2022, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a 

III-a din Constituţia României  (PL-x 472/2022) 

          Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

 În fond:  

  - Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru industrii și servicii  

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 21 septembrie 2022 

   Termen de depunere a raportului: 29 septembrie 2022 
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 
 12. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.334/2006 

privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale; 

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

06.09.2022, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României  

(PL-x 473/2022) 

          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 drepturile omului, culte și problemele minorităților  

     naționale   

  - Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați   
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 21 septembrie 2022 

   Termen de depunere a raportului: 29 septembrie 2022 
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 
 13. Proiectul de Lege pentru modificarea Legea nr.115/2015 şi pentru 

modificarea art.5 alin.(5) din Legea nr.33/2007; proiectul de lege se consideră 

adoptat de Senat în forma iniţială, la data de 06.09.2022, în condiţiile art.75 

alin.(2) teza a III-a din Constituţia României  (PL-x 474/2022) 

          Cu acest proiect de lege 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 drepturile omului, culte și problemele minorităților  

     naționale   

  - Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați  
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 21 septembrie 2022 

   Termen de depunere a raportului: 29 septembrie 2022 
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 
 14. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.448/2006 privind 

protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; proiectul de lege a 

fost adoptat de Senat la data de 06.09.2022 (PL-x 475/2022) 

          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 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: 21 septembrie 2022 

   Termen de depunere a raportului: 29 septembrie 2022 
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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 15. Propunerea legislativă pentru încurajarea unui stil de viață activ și 

sănătos prin modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal; 

propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 06.09.2022                    

(Pl-x 476/2022) 

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 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: 22 septembrie 2022 

   Termen de depunere a raportului: 3 octombrie 2022 
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 septembrie 2022 

 


