
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 pentru modificarea și completarea Ordonanţei de 

Urgenţă a Guvernului nr.104/2021 privind înfiinţarea Directoratului Naţional                  

de Securitate Cibernetică aprobată prin Legea nr.11/2022 publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I nr.25 din 7 ianuarie 2022  (Pl-x 248/2022)    

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 tehnologia informației și comunicațiilor  

  - Comisia pentru muncă și protecție socială   

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

  - Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
  

Termen de depunere a amendamentelor: 19 mai 2022 

Termen de depunere a raportului: 30 mai 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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 2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.35/2022 pentru aprobarea măsurilor necesare realizării campaniei naţionale de 

împădurire şi reîmpădurire prevăzute în Planul naţional de redresare şi rezilienţă; 

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

09.05.2022, în condiţiile art.115 alin.(5) teza a III-a din Constituţia României 

(PL-x 251/2022) 

          Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru mediu și echilibru ecologic  

  - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și  

                       servicii specifice   

 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: 23 mai 2022 

Termen de depunere a raportului: 31 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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3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.37/2022 privind asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului 

Sănătăţii, a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi 

serviciilor achiziţionate în cadrul Programului ROU-T-MOH „Abordarea 

provocărilor sistemului de sănătate privind controlul tuberculozei în Româniaˮ 

finanţat de Fondul Global de Luptă împotriva HIV/SIDA, Tuberculozei şi 

Malariei, aprobat pentru perioada 1 octombrie 2018-31 martie 2023, precum şi 

pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.112/2020 pentru 

asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, a sumelor 

necesare acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate în 

cadrul Programului ROU-T-MOH „Abordarea provocărilor sistemului de 

sănătate privind controlul tuberculozei în România”; proiectul de lege se 

consideră adoptat de Senat în forma iniţială, la data de 09.05.2022, în condiţiile 

art.115 alin.(5) teza a III-a din Constituţia României (PL-x 252/2022) 

          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 sănătate și familie  

 Pentru aviz:  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 23 mai 2022 

Termen de depunere a raportului: 31 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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4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.38/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea 

eficientizării gestionării deşeurilor; proiectul de lege se consideră adoptat de 

Senat în forma iniţială, la data de 09.05.2022, în condiţiile art.115 alin.(5) teza 

a III-a din Constituţia României (PL-x 253/2022) 

          Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru mediu și echilibru ecologic  

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

  - Comisia pentru industrii și servicii  

  - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și  

                       servicii specifice    

  - Comisia pentru antreprenoriat și turism 
 

Termen de depunere a amendamentelor: 23 mai 2022 

Termen de depunere a raportului: 31 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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5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.39/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul 

gestionării financiare a fondurilor europene şi pentru adoptarea unor măsuri 

privind beneficiarii de fonduri europene; proiectul de lege se consideră adoptat 

de Senat în forma iniţială, la data de 09.05.2022, în condiţiile art.115 alin.(5) 

teza a III-a din Constituţia României (PL-x 254/2022) 

          Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru transporturi și infrastructură   

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare  

  - Comisia pentru industrii și servicii   

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

  - Comisia pentru mediu și echilibru ecologic   

  - Comisia pentru sănătate și familie     

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități   
 

Termen de depunere a amendamentelor: 23 mai 2022 

Termen de depunere a raportului: 31 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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6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.40/2022 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului naţional 

de investiţii „Anghel Saligny” şi pentru modificarea art.1 alin.(2) din Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr.95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de 

investiţii „Anghel Saligny”; proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în 

forma iniţială, la data de 09.05.2022, în condiţiile art.115 alin.(5) teza a III-a din 

Constituţia României (PL-x 255/2022) 

          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 administrație publică și amenajarea teritoriului  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare  

  - Comisia pentru industrii și servicii  

  - Comisia pentru transporturi și infrastructură   

  - Comisia pentru mediu și echilibru ecologic  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 18 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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7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.42/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piața de 

energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, 

precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul 

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

la data de 09.05.2022 (PL-x 256/2022) 

          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 industrii și servicii  

  - Comisia pentru muncă și protecție socială   

 Pentru avize:  

  - 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: 23 mai 2022 

Termen de depunere a raportului: 31 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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8. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.43/2022 privind regimul de control al operațiunilor cu produse cu dublă 

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

la data de 09.05.2022 (PL-x 257/2022) 

          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 apărare, ordine publică și siguranță națională  

  - Comisia pentru politică externă  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

  - Comisia pentru ştiinţă şi tehnologie  

  - 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: 23 mai 2022 

Termen de depunere a raportului: 31 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 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.45/2022 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor 

operatori economici din industria națională de apărare; proiectul de lege a fost 

adoptat de Senat, în procedură de urgenţă, la data de 09.05.2022                           

(PL-x 258/2022) 

          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 apărare, ordine publică și siguranță națională  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru industrii și servicii  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

          Termen de depunere a amendamentelor: 23 mai 2022 

Termen de depunere a raportului: 31 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.46/2022 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 

2019/452 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 martie 2019                        

de stabilire a unui cadru pentru examinarea investiţiilor străine directe în Uniune, 

precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr.21/1996; 

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

09.05.2022  (PL-x 259/2022) 

          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 pentru apărare, ordine publică și siguranță națională  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

  - Comisia pentru antreprenoriat și turism  

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

  - Comisia pentru politică externă  

           - Comisia juridică, de disciplină și imunități 
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 23 mai 2022 

Termen de depunere a raportului: 31 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 aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.51/2022 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susţinerea 

activităţii crescătorilor din sectoarele bovine, suine şi avicol în contextul crizei 

economice generate de pandemia de COVID 19; proiectul de lege a fost adoptat 

de Senat, în procedură de urgenţă, la data de 09.05.2022  (PL-x 260/2022) 

          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 buget, finanțe și bănci  

  - Comisia pentru industrii și servicii  

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

          Termen de depunere a amendamentelor: 23 mai 2022 

Termen de depunere a raportului: 31 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 

 

 
12. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte 

normative din domeniul fondurilor europene; proiectul de lege a fost adoptat de 

Senat, în procedură de urgenţă, la data de 09.05.2022  (PL-x 261/2022) 

          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: 23 mai 2022 

Termen de depunere a raportului: 31 mai 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 
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13. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.256/2018 

privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere                      

de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore; 

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

11.05.2022  (PL-x 262/2022) 

          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 industrii și servicii  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru mediu și echilibru ecologic   

  - Comisia pentru transporturi și infrastructură   

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități 

Termen de depunere a amendamentelor: 13 mai 2022 

Termen de depunere a raportului: 17 mai 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 

 

 
14. Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.165/2016 

privind siguranța operațiunilor petroliere offshore; proiectul de lege a fost 

adoptat  de Senat la data de 09.05.2022 (PL-x 263/2022) 

          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 mediu și echilibru ecologic  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

  - Comisia pentru transporturi și infrastructură   

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

      naționale   

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

Termen de depunere a amendamentelor: 23 mai 2022 

Termen de depunere a raportului: 31 mai 2022 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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15. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea articolului                 

3 din Legea apelor nr.107 din 25 septembrie 1996; proiectul de lege se consideră 

adoptat de Senat în forma iniţială, la data de 09.05.2022, în condiţiile art.75 

alin.(2) teza a III-a din Constituţia României (PL-x 264/2022) 

          Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

În fond: 

  - Comisia pentru mediu și echilibru ecologic  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

  - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și  

                       servicii specifice   

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

Termen de depunere a amendamentelor: 23 mai 2022 

Termen de depunere a raportului: 31 mai 2022 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 
16. Proiectul de Lege pentru completarea art.72 şi art.128 din Ordonanţa 

de Urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice; 

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

09.05.2022, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României    

(PL-x 265/2022) 

          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  

  - Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională  

  - Comisia pentru transporturi și infrastructură   

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

  - Comisia pentru învățământ  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

    naționale   

Termen de depunere a amendamentelor: 23 mai 2022 

Termen de depunere a raportului: 31 mai 2022  
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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17. Propunerea legislativă privind unele măsuri pentru dezvoltarea 

infrastructurii de producție și stocare a energiei electrice și de echilibrare a 

Sistemului Electroenergetic Național, prin construirea și operarea centralelor 

eoliene și fotovoltaice prevăzute cu capacități de stocare a energiei electrice; 

propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 09.05.2022                     

(Pl-x 266/2022) 

  Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

            În fond urmând a elabora un raport comun: 

           - Comisia pentru industrii și servicii  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

  - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și  

                      servicii specifice   

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

  - Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
  

Termen de depunere a amendamentelor: 23 mai 2022 

Termen de depunere a raportului: 31 mai 2022  

 
- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 
18. Proiectul de Hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentul 

Camerei Deputaţilor (PH CD 41/2022) 

 

Cu acest proiect de hotărâre a fost sesizată  

În fond: 

 -  Comisia pentru regulament 
 

Termen pentru depunerea raportului: 19 mai 2022 

Termen pentru depunerea amendamentelor: 30 mai 2022 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

11 mai 2022 


