
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 Legii educației 

naționale nr.1/2011 (Pl-x 705/2022)  

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

          În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru învățământ  

  - Comisia pentru muncă și protecție socială   

 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: 15 decembrie 2022   

Termen de depunere a raportului: 28 decembrie 2022     
   

- Cameră decizională: Senatul 

 

 
 2. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii 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; legea a fost reexaminată și adoptată  

de Senat la data de 28.11.2022 (PL-x  259/2022/29.12.2022) 

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

art.140 din Regulamentul Camerei Deputaţilor 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      
  

Termen de depunere a amendamentelor: 12 decembrie 2022   

Termen de depunere a raportului: 19 decembrie 2022     
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 3. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.85/2016 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul                     

şi acvacultura; legea a fost reexaminată și adoptată  de Senat la data de 

28.11.2022 (PL-x 132/2017/2022)                                    

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

art.140 din Regulamentul Camerei Deputaţilor următoarele comisii: 
 

          În fond urmând a elabora un raport comun: 
 

 - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii 

   specifice    

 - Comisia pentru mediu și echilibru ecologic  
  

Termen de depunere a amendamentelor: 12 decembrie 2022   

Termen de depunere a raportului: 19 decembrie 2022     

 

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

nr.148/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 

nr.83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice 

comunitare de paşapoarte şi serviciilor publice comunitare regim permise de 

conducere şi înmatriculare a vehiculelor, precum şi a Ordonanţei Guvernului 

nr.84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice 

comunitare de evidenţă a persoanelor; iniţiator: Guvernul României; proiectul de 

lege a fost adoptat de Senat, în procedură de urgenţă, la data de 28.11.2022     

(PL-x 746/2022) 

          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 apărare, ordine publică și siguranță națională  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

  - 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: 12 decembrie 2022   

Termen de depunere a raportului: 19 decembrie 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.154/2022 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea 

operatorilor din industria de fabricare a produselor de morărit, a uleiurilor si 

grăsimilor, a produselor lactate şi a preparatelor pentru hrana animalelor de 

fermă; iniţiator: Guvernul României; proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în 

procedură de urgenţă, la data de 28.11.2022  (PL-x 747/2022) 

          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 agricultură, silvicultură, industrie alimentară și  

                       servicii specifice   

 Pentru avize:  

   - Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare  

   - Comisia pentru industrii și servicii  

   - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 12 decembrie 2022   

Termen de depunere a raportului: 19 decembrie 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.157/2022 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat sub forma de grant 

acordat producătorilor agricoli care au înfiinţat culturi în toamna anului 2021 ce 

au fost afectate de seceta pedologică; iniţiator: Guvernul României; proiectul de 

lege a fost adoptat de Senat, în procedură de urgenţă, la data de 28.11.2022       

(PL-x 748/2022) 

          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 agricultură, silvicultură, industrie alimentară și  

                       servicii specifice   

 Pentru avize:  

   - Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare  

   - Comisia pentru mediu și echilibru ecologic   

   - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 12 decembrie 2022   

Termen de depunere a raportului: 19 decembrie 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 unele măsuri de eficientizare a monitorizării 

traficului rutier; iniţiator: Guvernul României; proiectul de lege a fost adoptat de 

Senat, în procedură de urgenţă, la data de 28.11.2022  (PL-x 749/2022) 

          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 industrii și servicii   

  - Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități   

 Pentru avize: 

   - Comisia pentru buget, finanțe și bănci   

   - 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 decembrie 2022   

Termen de depunere a raportului: 19 decembrie 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 

 

 
 8. Propunerea legislativă pentru schimbarea regimului juridic al unor 

morminte de război; propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 

28.11.2022 (Pl-x 750/2022) 

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond:  

  - Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională  

 Pentru avize: 

  - 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: 12 decembrie 2022   

Termen de depunere a raportului: 19 decembrie 2022     
   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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 9. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 

nr.69/2000 privind educația fizică și sportul, precum și pentru modificarea și 

completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal; propunerea legislativă a 

fost respinsă de Senat la data de 28.11.2022 (Pl-x 751/2022) 

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 tineret şi sport  

 Pentru avize: 

   - Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare   

   - Comisia pentru industrii și servicii  

   - Comisia pentru învățământ  

   - Comisia pentru antreprenoriat și turism  

   - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele 

                         minorităților naționale   

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități   
 

Termen de depunere a amendamentelor: 12 decembrie 2022   

Termen de depunere a raportului: 19 decembrie 2022     
   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 
 10. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art.1 alin.(1) din 

Legea nr.239/2007 privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri 

imobile aflate în folosința unităților de cult; proiectul de lege se consideră 

adoptat de Senat în forma iniţială, la data de 28.11.2022, în condiţiile art.75 

alin.(2) teza a III-a din Constituţia României (PL-x 752/2022) 

          Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

          În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

              naționale   

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

 Pentru aviz:  

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 12 decembrie 2022   

Termen de depunere a raportului: 19 decembrie 2022     
   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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 11. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței                         

de Guvern nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații; proiectul de lege se 

consideră adoptat de Senat în forma iniţială, la data de 28.11.2022, în condiţiile 

art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României (PL-x 753/2022) 

          Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

 În fond:  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

 Pentru avize:   

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

     naționale   
 

Termen de depunere a amendamentelor: 12 decembrie 2022   

Termen de depunere a raportului: 19 decembrie 2022     
   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 
 12. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.290 din 24 iunie 

2004 privind cazierul judiciar (republicată); propunerea legislativă a fost 

respinsă de Senat la data de 28.11.2022 (Pl-x 754/2022) 

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond:  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

  - Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională  

  - Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

     naționale   

Termen de depunere a amendamentelor: 12 decembrie 2022   

Termen de depunere a raportului: 19 decembrie 2022     
   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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 13. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 

nr.334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor 

electorale; propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 28.11.2022 

(Pl-x 755/2022) 

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond:  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

 Pentru aviz:  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 12 decembrie 2022   

Termen de depunere a raportului: 19 decembrie 2022     
   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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