
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. Proiectul de Lege privind organizarea şi funcţionarea poliției militare; 

iniţiator: Guvernul României  (PL-x 1/2023)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

          În fond: 

  - 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 muncă și protecție socială   

  - Comisia pentru învățământ  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

     naționale   

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

Termen de depunere a amendamentelor: 8 februarie 2023   

Termen de depunere a raportului: 15 februarie 2023     
   

- 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 participării României la runda de 

suplimentare a fondurilor Asociației Internaționale pentru Dezvoltare – IDA20; 

iniţiator: Guvernul României (PL-x 2/2023)  

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: 8 februarie 2023   

Termen de depunere a raportului: 15 februarie 2023     
   

- 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 

 

 

3. Proiectul de Lege pentru ratificarea Amendamentului Doi la 

Memorandumul de Înţelegere între Ministerul Apărării al Republicii Bulgaria, 

Ministerul Apărării al Republicii Estonia, Ministerul Apărării al Republicii 

Finlanda, Guvernul Republicii Ungare, Ministerul Apărării al Republicii 

Lituania, ministrul apărării al Regatului Ţărilor de Jos, Ministerul Apărării al 

Regatului Norvegiei, ministrul apărării naţionale al Republicii Polone, Guvernul 

României, Ministerul Apărării al Republicii Slovenia, Guvernul Regatului 

Suediei şi Departamentul Apărării al Statelor Unite ale Americii privind 

Capabilitatea de transport strategic aerian (SAC), semnat de partea română, la 

Bucureşti, la 29 octombrie 2020 20; iniţiator: Guvernul României (PL-x 3/2023)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

          În fond: 

  - Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci   

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

          Termen de depunere a amendamentelor: 8 februarie 2023   

Termen de depunere a raportului: 15 februarie 2023     
   

- 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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4. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României 

şi Guvernul Republicii Cipru privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la 

Praga, la 29 august 2022; iniţiator: Guvernul României  (PL-x 5/2023)  

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: 13 februarie 2023   

Termen de depunere a raportului: 20 februarie 2023     
   

- Cameră decizională: Senatul 

 

5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Contractului de finanţare - Investiţii 

prioritare în domeniul siguranţei rutiere în România - dintre România şi Banca 

Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 15 decembrie 2022 şi la 

Luxemburg la 19 decembrie 2022; iniţiator: Guvernul României  (PL-x 6/2023)  

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: 

          În fond: 

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci     

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru transporturi și infrastructură   

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 13 februarie 2023   

Termen de depunere a raportului: 20 februarie 2023     
   

- Cameră decizională: Senatul 

 

6. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.80/1995 privind 

statutul cadrelor militare (Pl-x 724/2022)  

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 și siguranță națională  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

  - 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 februarie 2023   

Termen de depunere a raportului: 22 februarie 2023     

  - Cameră decizională: Senatul 
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7. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.303/2022 privind 

statutul judecătorilor și procurorilor (Pl-x 726/2022)  

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

          În fond: 

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

 Pentru aviz:  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

     naționale   
   

Termen de depunere a amendamentelor: 13 februarie 2023   

Termen de depunere a raportului: 22 februarie 2023     
   

- Cameră decizională: Senatul 

 

8. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 

nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale                    

(Pl-x 745/2022)  

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: 13 februarie 2023   

Termen de depunere a raportului: 22 februarie 2023     
   

- Cameră decizională: Senatul 

 
9. Propunerea legislativă privind personalul Curţii Constituţionale             

(Pl-x 793/2022)  

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 muncă și protecție socială 

 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: 13 februarie 2023   

Termen de depunere a raportului: 22 februarie 2023     
   

- Cameră decizională: Senatul 
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 10. Reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, ca urmare a 

Deciziei Curţii Constituţionale nr.404 din 21 septembrie 2022, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1092  din 14 noiembrie 2022; 

legea a fost reexaminată și respinsă de Senat la data de 19.12.2022                     

(PL- x  589/2021/2022) 

Cu această lege au fost sesizate în vederea reexaminării prevederilor 

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

Deputaţilor următoarele comisii: 

          În fond urmând a elabora un raport comun: 

- Comisia pentru constituționalitate; *)   

- Comisia juridică, de disciplină și imunități *)   
  

 Termen de depunere a raportului: 16 februarie 2023  *)   
  

*)  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.  

 
 11. Proiectul de Lege pentru completarea tabelelor-anexă nr.I şi II la Legea 

nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de 

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

data de 21.11.2022 (PL-x 7/2023) 

          Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

          În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru sănătate și familie  

  - Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

      naționale   

           - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 13 februarie 2023   

Termen de depunere a raportului: 20 februarie 2023     
   

- 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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12. Proiectul de Lege privind instituirea unei scheme de ajutor de stat 

pentru producătorii agricoli de legume - fructe şi cartofi; proiectul de lege a fost 

adoptat de Senat, în procedură de urgenţă, la data de 21.11.2022 (PL-x 8/2023) 

          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 agricultură, silvicultură, industrie alimentară și  

                       servicii specifice   

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare  

  - Comisia pentru industrii și servicii  

  - Comisia pentru antreprenoriat și turism   

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 13 februarie 2023   

Termen de depunere a raportului: 20 februarie 2023     
   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 
13. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 

privind Codul de procedură fiscală; iniţiator:proiectul de lege a fost adoptat de 

Senat la data de 21.11.2022  (PL-x 9/2023) 

          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 pentru tehnologia informației și comunicațiilor  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 13 februarie 2023   

Termen de depunere a raportului: 20 februarie 2023     
   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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14. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii-cadru nr.153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum și pentru stabilirea 

unor măsuri privind salarizarea personalului Agenției de Plăți și Intervenții în 

Agricultură; proiectul de lege a fost adoptat, în procedură de urgență, de Senat 

la data de 21.11.2022 (PL-x 10/2023) 

          Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

          În fond: 

  - Comisia pentru muncă și protecție socială   

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

  - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și  

                       servicii specifice   

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

  - 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 februarie 2023   

Termen de depunere a raportului: 20 februarie 2023     
   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

 
15. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru 

Controlul în Transportul Rutier;  proiectul de lege a fost adoptat, în procedură 

de urgență, de Senat la data de 21.11.2022 (PL-x 11/2023) 

          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 muncă și protecție socială   

 Pentru avize:  

  - 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: 13 februarie 2023   

Termen de depunere a raportului: 20 februarie 2023     
   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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16 Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere; proiectul de lege a fost 

adoptat, în procedură de urgență, de Senat la data de 21.11.2022 (PL-x 12/2023) 

          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   

 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 pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați   

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități 
 

Termen de depunere a amendamentelor: 13 februarie 2023   

Termen de depunere a raportului: 20 februarie 2023     
   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

 

17. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.561 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale 

protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice; propunerea 

legislativă a fost respinsă, în procedură de urgenţă, de Senat la data de 

19.12.2022 (Pl-x 13/2023) 

          Cu această propunere legislativă 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   

 Pentru avize:  

   - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și  

                        servicii specifice   

   - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului   

   - Comisia pentru mediu și echilibru ecologic  

   - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 13 februarie 2023   

Termen de depunere a raportului: 20 februarie 2023     
   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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18. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.561 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale 

protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice; propunerea 

legislativă a fost respinsă, în procedură de urgenţă, de Senat la data de 

19.12.2022 (Pl-x 14/2023) 

          Cu această propunere legislativă 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   

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și  

                        servicii specifice   

            - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului   

   - Comisia pentru mediu și echilibru ecologic  

   - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 13 februarie 2023   

Termen de depunere a raportului: 20 februarie 2023     
   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

19. Propunerea legislativă pentru modificarea art.42 alin.(61) din Legea 

serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, precum şi pentru 

modificarea art.31 alin.(17) din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de 

canalizare nr.241/2006; propunerea legislativă a fost respinsă, în procedură de 

urgenţă, de Senat la data de 19.12.2022 (Pl-x 15/2023) 

          Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii:  

          În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru industrii și servicii  

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

      naționale   

            - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 13 februarie 2023   

Termen de depunere a raportului: 20 februarie 2023     
   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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20. Propunerea legislativă pentru completarea art.30 alin.(1) din Legea 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice; propunerea legislativă a 

fost respinsă de Senat la data de 21.12.2022 (Pl-x 16/2023) 

          Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii:  

          În fond: 

  - Comisia pentru muncă și protecție socială   

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

           - Comisia pentru sănătate și familie  

  - 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  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități 

Termen de depunere a amendamentelor: 13 februarie 2023   

Termen de depunere a raportului: 20 februarie 2023     
   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 
21. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.115 din 19 mai 2015 

pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea 

Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și 

completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali; propunerea 

legislativă a fost respinsă de Senat la data de 21.12.2022 (Pl-x 17/2023) 

          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 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   

           - Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării  

Termen de depunere a amendamentelor: 13 februarie 2023   

Termen de depunere a raportului: 20 februarie 2023     
   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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22. Propunerea legislativă pentru completarea articolului 13 din Legea 

nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi 

pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente;                                       

propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 21.12.2022                     

(Pl-x 18/2023) 

          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 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   

           - Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării  

Termen de depunere a amendamentelor: 13 februarie 2023   

Termen de depunere a raportului: 20 februarie 2023     
   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 
23. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.370/2004 

republicată, pentru alegerea Preşedintelui României, cu modificările şi 

completările ulterioare; propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data 

de 21.12.2022 (Pl-x 19/2023) 

          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 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   

           - Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării  

Termen de depunere a amendamentelor: 13 februarie 2023   

Termen de depunere a raportului: 20 februarie 2023     
   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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24. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.33/2007 

republicată, privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul 

European; propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 21.12.2022 

(Pl-x 20/2023) 

          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 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   

           - Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării  

Termen de depunere a amendamentelor: 13 februarie 2023   

Termen de depunere a raportului: 20 februarie 2023     
   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 
25. Propunerea legislativă pentru completarea art.26 din Legea 

nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru 

modificarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, precum şi pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali;                                          

propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 21.12.2022                    

(Pl-x 21/2023) 

          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 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   

           - Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării  

Termen de depunere a amendamentelor: 13 februarie 2023   

Termen de depunere a raportului: 20 februarie 2023     
   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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26. Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.100 din Legea 

nr.227/2015 privind Codul fiscal; proiectul de lege se consideră adoptat de Senat 

în forma iniţială, la data de 19.12.2022, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a 

din Constituţia României (PL-x 22/2023) 

          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 muncă și protecție socială   

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare   

  - 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 februarie 2023   

Termen de depunere a raportului: 20 februarie 2023     
   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 
27. Proiectul de Lege pentru completarea art.22 din Legea nr.205/2004 

privind protecţia animalelor; proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 

19.12.2022 (PL-x 23/2023) 

          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 aviz:  

  - Comisia pentru mediu și echilibru ecologic  

Termen de depunere a amendamentelor: 13 februarie 2023   

Termen de depunere a raportului: 20 februarie 2023     
   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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28. Proiectul de Lege pentru modificarea art.31 alin.(2) lit.b) din Legea 

nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate; 

proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 21.12.2022 (PL-x 24/2023) 

          Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

          În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională  

  - Comisia pentru politică externă  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului   

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

     naționale 

  - Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați  

  - Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități    

Termen de depunere a amendamentelor: 13 februarie 2023   

Termen de depunere a raportului: 20 februarie 2023     
   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 
29. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.272/2004 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor copilului; proiectul de lege a fost adoptat de 

Senat la data de 21.12.2022 (PL-x 25/2023) 

          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 muncă și protecție socială   

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci   

  - Comisia pentru sănătate și familie  

  - Comisia pentru învățământ   

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

     naționale   

  - Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați 

Termen de depunere a amendamentelor: 13 februarie 2023   

Termen de depunere a raportului: 20 februarie 2023     
   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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30. Proiectul de Lege pentru modificarea art.129 alin.(41) din Legea 

nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului; proiectul de 

lege a fost adoptat de Senat la data de 21.12.2022 (PL-x 26/2023) 

          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 muncă și protecție socială   

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci   

  - Comisia pentru sănătate și familie  

  - Comisia pentru învățământ   

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

     naționale   

  - Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați 

Termen de depunere a amendamentelor: 13 februarie 2023   

Termen de depunere a raportului: 20 februarie 2023     
   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 
31. Proiectul de Lege pentru completarea art.9 din Legea nr.466/2004 

privind Statutul asistentului social; proiectul de lege a fost adoptat de Senat la 

data de 21.12.2022 (PL-x 27/2023) 

          Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

          În fond:  

  - 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: 13 februarie 2023   

Termen de depunere a raportului: 20 februarie 2023     
   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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32. Proiectul de Lege pentru completarea art.13 din Legea nr.213/2004 

privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, 

organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România; proiectul de 

lege a fost adoptat de Senat la data de 21.12.2022 (PL-x 28/2023) 

          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  

  - Comisia pentru învățământ 

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

                       naționale   

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

Termen de depunere a amendamentelor: 13 februarie 2023   

Termen de depunere a raportului: 20 februarie 2023     
   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 
33. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte 

normative în scopul creșterii incluziunii financiare; proiectul de lege a fost 

adoptat de Senat la data de 21.12.2022 (PL-x 29/2023) 

          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 politică economică, reformă și privatizare  

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

  - Comisia pentru muncă și protecție socială  

  - Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor  

  - Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

Termen de depunere a amendamentelor: 13 februarie 2023   

Termen de depunere a raportului: 20 februarie 2023     
   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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34. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.120 din 29 mai 2015 

privind stimularea investitorilor individuali-business angels;                                        

propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 19.12.2022                    

(Pl-x 30/2023) 

          Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii:  

          În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

  - Comisia pentru industrii și servicii  

  - Comisia pentru antreprenoriat și turism  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

Termen de depunere a amendamentelor: 13 februarie 2023   

Termen de depunere a raportului: 20 februarie 2023     
   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

 

 
35. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 

audiovizualului nr.504/2002; propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la 

data de 21.12.2022 (Pl-x 31/2023) 

          Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii:  

          În fond: 

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

 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: 13 februarie 2023   

Termen de depunere a raportului: 20 februarie 2023     
   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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36. Propunerea legislativă pentru simplificarea și debirocratizarea 

publicității legale a actelor, faptelor și mențiunilor în registrul comerțului                     

prin modificarea și completarea unor acte normative cu incidență asupra 

înregistrării în registrul comerțului; propunerea legislativă a fost respinsă de 

Senat la data de 21.12.2022 (Pl-x 32/2023) 

          Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii:  

          În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

  - Comisia pentru industrii și servicii  

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

  - Comisia pentru muncă și protecție socială  

  - Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor   

Termen de depunere a amendamentelor: 13 februarie 2023   

Termen de depunere a raportului: 20 februarie 2023     
   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

 

37. Propunerea legislativă privind Codul Electoral al României; 

propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 21.12.2022                   

(Pl-x 33/2023) 

          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 buget, finanțe și bănci  

  - Comisia pentru politică externă  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

                       naționale   

  - Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați   

  - Comisia pentru comunitățile de români din afara granițelor țării    

Termen de depunere a amendamentelor: 13 februarie 2023   

Termen de depunere a raportului: 20 februarie 2023     
   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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 38. Proiectul de Hotărâre privind completarea Regulamentului Camerei 

Deputaților (PH CD 88/2022)  

Cu acest proiect de hotărâre a fost sesizată  

 În fond:  

  - Comisia pentru regulament 
 

Termen de depunere a amendamentelor: 13 februarie 2023 

Termen de depunere a raportului: 21 februarie 2023 

 

 

 
39. Proiectul de Hotărâre privind completarea Regulamentului Camerei 

Deputaților (PH CD 89/2022)  

Cu acest proiect de hotărâre a fost sesizată  

 În fond:  

  - Comisia pentru regulament 
 

Termen de depunere a amendamentelor: 13 februarie 2023 

Termen de depunere a raportului: 21 februarie 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

1 februarie 2023 

 


