
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, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru 

completarea Legii educației naționale nr.1/2011 (Pl-x 538/2021/2022)  

   Cu această lege au fost sesizate în vederea examinării cererii, potrivit 

art.140 din Regulamentul Camerei Deputaţilo r 

            În fond: 

 - Comisia pentru învățământ      

  Termen de depunere a amendamentelor:  12 septembrie 2022 

   Termen de depunere a raportului:  20 septembrie 2022     

 

 

 2. Proiectul de Lege privind stabilirea cadrului organizatoric în scopul 

operaţionalizării la nivel naţional a sistemului centralizat pentru determinarea 

statelor membre care deţin informaţii privind condamnările resortisanţilor ţărilor 

terţe şi ale apatrizilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.290/2004 privind cazierul judiciar; iniţiator: Guvernul României                     

(PL-x 438/2022) 

          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 administrație publică și amenajarea teritoriului  

  - 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   
  

Termen de depunere a amendamentelor:12  septembrie 2022 

Termen de depunere a raportului: 20 septembrie 2022 

- Cameră decizională: Senatul 

În conformitate cu prevederile art.117 alin.(3) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor acest proiect de lege urmează să fie dezbătut în 

procedură de urgență 

 
 

 

 



2 

 
 3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Contractului de finanțare – Spitalul 

Regional de Urgență Craiova – dintre România și Banca Europeană de Investiții, 

semnat la București la 6 aprilie 2022 și la Luxemburg la 11 aprilie 2022;     

iniţiator: Guvernul României (PL-x 439/2022) 

          Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

În fond: 

  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci   

 Pentru avize:  

           - Comisia pentru sănătate şi familie  

- Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  

   naţionale 

- Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi   
 

Termen de depunere a amendamentelor: 12 septembrie 2022 

Termen de depunere a raportului: 20 septembrie 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 

 

 
 4. Proiectul de Lege privind statutul judecătorilor şi procurorilor; iniţiator: 

Guvernul României (PL-x 440/2022) 

          Cu acest proiect de lege a fost sesizată 

În fond: 

  - Comisia specială comună a Camerei Deputaților și Senatului  

            pentru examinarea inițiativelor legislative din domeniul justiției  
      

Termen de depunere a amendamentelor: 9 septembrie 2022 

Termen de depunere a raportului: 12 septembrie 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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 5. Proiectul de Lege privind organizarea judiciară; iniţiator: Guvernul 

României (PL-x 441/2022) 

          Cu acest proiect de lege a fost sesizată 

În fond: 

  - Comisia specială comună a Camerei Deputaților și Senatului  

            pentru examinarea inițiativelor legislative din domeniul justiției  
      

Termen de depunere a amendamentelor: 9 septembrie 2022 

Termen de depunere a raportului: 12 septembrie 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 

 

 
 6. Proiectul de Lege privind Consiliul Superior al Magistraturii; iniţiator: 

Guvernul României (PL-x 442/2022) 

          Cu acest proiect de lege a fost sesizată 

În fond: 

  - Comisia specială comună a Camerei Deputaților și Senatului  

            pentru examinarea inițiativelor legislative din domeniul justiției  
      

Termen de depunere a amendamentelor: 9 septembrie 2022 

Termen de depunere a raportului: 12 septembrie 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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 7. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut                          

(Prima finanțare programatică pentru politici de dezvoltare pentru creștere verde 

și incluzivă) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție                              

și Dezvoltare, semnat la București la 19 iulie 2022, și a Acordului privind 

asistența financiară nerambursabilă (Prima finanțare programatică pentru politici 

de dezvoltare pentru creștere verde și incluzivă) dintre România și Banca 

Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, acționând în calitate de 

administrator al Fondului BIRD pentru Soluții Inovatoare privind Bunurile 

Publice Globale, semnat la București la 19 iulie 2022; iniţiator: Guvernul 

României (PL-x 443/2022)  

          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 juridică, de disciplină şi imunităţi   

Termen de depunere a amendamentelor: 12 septembrie 2022 

Termen de depunere a raportului: 20 septembrie 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 

 

 
8. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului privind spațiul aerian 

comun între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte și 

Ucraina, pe de altă parte, semnat la Kiev, la 12 octombrie 2021;                       

iniţiator: Guvernul României (PL-x 444/2022) 

          Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

În fond: 

  - Comisia pentru transporturi și infrastructură    

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru politică externă  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 12 septembrie 2022 

Termen de depunere a raportului: 20 septembrie 2022 

- Cameră decizională: Senatul 
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9. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului privind transportul aerian 

între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Statul 

Qatar, pe de altă parte, semnat la Luxemburg, la 18 octombrie 2021;                       

iniţiator: Guvernul României (PL-x 445/2022) 

          Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

În fond: 

  - Comisia pentru transporturi și infrastructură    

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru politică externă  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 12 septembrie 2022 

Termen de depunere a raportului: 20 septembrie 2022 

- Cameră decizională: Senatul 

 
10. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului privind spațiul aerian 

comun între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și 

Republica Armenia, pe de altă parte, semnat la Bruxelles, la 15 noiembrie 2021;                       

iniţiator: Guvernul României (PL-x 446/2022) 

          Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

În fond: 

  - Comisia pentru transporturi și infrastructură    

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru politică externă  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 12 septembrie 2022 

Termen de depunere a raportului: 20 septembrie 2022 

- Cameră decizională: Senatul 

 
11. Proiectul de Lege privind modificarea Legii nr.307/2013 pentru 

ratificarea Convenției cu privire la construirea și exploatarea unui Centru de 

cercetare în domeniul antiprotonilor și al ionilor în Europa, semnată la Wiesbaden                            

la 4 octombrie 2010; iniţiator: Guvernul României (PL-x 447/2022) 

          Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

În fond: 

  - Comisia pentru știință și tehnologie  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

  - Comisia pentru politică externă   

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 12 septembrie 2022 

Termen de depunere a raportului:20  septembrie 2022 

- Cameră decizională: Senatul 
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12. Proiectul de Lege pentru modificarea unor acte normative referitoare la 

căutarea automatizată în sistemul automatizat pentru identificarea datelor 

dactiloscopice; iniţiator: Guvernul României (PL-x 448/2022) 

          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 administrație publică și amenajarea teritoriului   

  - Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor   

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

                       naționale  

Termen de depunere a amendamentelor: 12 septembrie 2022 

Termen de depunere a raportului: 20 septembrie 2022 

- Cameră decizională: Senatul 

 

 
13. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între România și 

Republica Chile în domeniul securității sociale, semnat la Santiago, Chile,                                           

la 26 februarie 2021; iniţiator: Guvernul României (PL-x 449/2022) 

          Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

În fond:     

  - Comisia pentru muncă și protecție socială  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru sănătate și familie  

  - Comisia pentru transporturi și infrastructură  

  - Comisia pentru politică externă  

  - 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 septembrie 2022 

Termen de depunere a raportului: 20 septembrie 2022 

- Cameră decizională: Senatul 
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14. Proiectul de Lege privind aderarea la Convenția cu privire la 

înregistrarea obiectelor lansate în spațiul extraatmosferic, deschisă pentru 

semnare la New York la 14 ianuarie 1975; iniţiator: Guvernul României              

(PL-x 450/2022) 

          Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

În fond:     

  - Comisia pentru ştiinţă şi tehnologie  

  Pentru avize:  

  - Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor  

  - Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională  

  - Comisia pentru politică externă  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
  

Termen de depunere a amendamentelor: 12 septembrie 2022 

Termen de depunere a raportului: 20 septembrie 2022 

- Cameră decizională: Senatul 

 

 
 15. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între România și 

Republica Portugheză privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la 

București la 19 mai 2022; iniţiator: Guvernul României  (PL-x 451/2022) 

          Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

În fond:  

  - Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională   

 Pentru avize:   

  - Comisia pentru politică externă   

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
  

Termen de depunere a amendamentelor: 12 septembrie 2022 

Termen de depunere a raportului: 20 septembrie 2022 

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

educației naționale 1/2011 (Pl-x 343/2022) 

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond:  

  - Comisia pentru învățământ  

 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: 13 septembrie 2022 

Termen de depunere a raportului: 22 septembrie 2022 

- Cameră decizională: Senatul 

 

 

17. Propunerea legislativă pentru modificarea art.213 din Legea educației 

naționale nr.1/2011 (Pl-x 344/2022) 

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond:  

  - Comisia pentru învățământ  

 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: 13 septembrie 2022 

Termen de depunere a raportului: 22 septembrie 2022 

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

de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ (Pl-x 391/2022) 

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 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: 13 septembrie 2022 

Termen de depunere a raportului: 22 septembrie 2022 

- Cameră decizională: Senatul 

 

 

19. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței 

de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ (Pl-x 416/2022) 

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 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: 13 septembrie 2022 

Termen de depunere a raportului: 22 septembrie 2022 

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

educației naționale nr.1/2011 (Pl-x 417/2022) 

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

În fond:     

  - Comisia pentru învățământ  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru muncă și protecție socială  

  - Comisia pentru sănătate și familie  

  - 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: 13 septembrie 2022 

Termen de depunere a raportului: 22 septembrie 2022 

- Cameră decizională: Senatul 

 
21. Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență 

nr.142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național 

Secțiunea a VIII-a – zone cu resurse turistice (Pl-x 418/2022) 

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

În fond urmând a elabora un raport comun:     

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

  - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și  

                       servicii specifice  

  - Comisia pentru antreprenoriat și turism 

 Pentru aviz:  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 13 septembrie 2022 

Termen de depunere a raportului: 22 septembrie 2022 

- Cameră decizională: Senatul 
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22. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii privind 

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.9/2019 pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sănătăţii, a unor 

reglementări cu privire la programe guvernamentale naţionale şi cu privire la 

măsuri fiscal-bugetare;  legea a fost reexaminată și adoptată de Senat la data de 

29.06.2022  (PL-x 484/2019/2022)  

         Cu această lege au fost sesizate în vederea examinării cererii, potrivit 

art.140 din Regulamentul Camerei Deputaţilor 

            În fond urmând a elabora un raport comun: 

 - Comisia pentru buget, finanțe și bănci    

 - Comisia pentru muncă și protecție socială    

 - Comisia pentru sănătate și familie  

  Termen de depunere a amendamentelor: 12  septembrie 2022 

   Termen de depunere a raportului:  20 septembrie 2022     

 

 
23. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 

nr.53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

precum și pentru modificarea și completarea OUG nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; propunerea legislativă 

a fost respinsă de Senat la data de 29.06.2022 (Pl-x 454/2022) 

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 administrație publică și amenajarea teritoriului  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

  - Comisia pentru sănătate și familie  

  - Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor  

  - 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: 12 septembrie 2022 

   Termen de depunere a raportului: 20 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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24. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.287/2009 privind Codul 

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

de 29.06.2022 (PL-x 455/2022) 

          Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

În fond:     

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

 Pentru avize: 

   - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și  

                        servicii specifice   

   - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemeleminorităților                          

                        naționale   

  Termen de depunere a amendamentelor: 12  septembrie 2022 

   Termen de depunere a raportului:  20 septembrie 2022     
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 
25. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 

privind Codul de procedură penală; proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în 

procedură de urgenţă,la data de 29.06.2022 (PL-x 456/2022) 

          Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

În fond:     

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

 Pentru avize: 

  - Comisia pentru sănătate și familie  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele  

                       minorităților  naționale   

  - Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați 

  Termen de depunere a amendamentelor: 12 septembrie 2022 

   Termen de depunere a raportului: 20 septembrie 2022     
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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26. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 

privind Codul penal, precum și a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură 

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

de 29.06.2022 (PL-x 457/2022) 

          Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

În fond:     

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

 Pentru avize: 

  - Comisia pentru sănătate și familie  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele  

                        minorităților naționale   

           - Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați  

  Termen de depunere a amendamentelor: 12 septembrie 2022 

   Termen de depunere a raportului: 20 septembrie 2022     
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 
 27. Proiectul de Hotărâre privind completarea Regulamentului Camerei 

Deputaţilor din 24.02.1994 (PH CD 61/2022)  
  

Cu acest proiect de hotărâre a fost sesizată 
 

 În fond:  

  - Comisia pentru regulament; 
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 12 septembrie 2022 

   Termen de depunere a raportului: 20 septembrie 2022     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 septembrie 2022 


