
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 

modificarea și completarea Legii nr.31/2007 privind reorganizarea și 

funcționarea Academiei Oamenilor de Știință din România; legea a fost 

reexaminată și adoptată de Senat la data de 06.02.2023 (PL-x  490/2021/2023)  

          Cu această lege a fost sesizată în vederea examinării cererii, potrivit art.140 

din Regulamentul Camerei Deputaţilor 

          În fond: 

 -   Comisia pentru învățământ    
  

     Termen de depunere a amendamentelor:   15 februarie2023 

 Termen de depunere a raportului :  22 februarie2023     

 

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

nr.163/2022 pentru completarea cadrului legal de promovare a utilizării energiei 

din surse regenerabile, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative; iniţiator: Guvernul României; proiectul de lege se consideră adoptat 

de Senat în forma iniţială, la data de 06.02.2023, în condiţiile art.115 alin.(5) 

teza a III-a din Constituţia României (PL-x 38/2023) 

          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 mediu și echilibru ecologic   

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare  

  - Comisia pentru transporturi și infrastructură    

  - 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: 15 februarie 2023   

Termen de depunere a raportului: 22 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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 3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.164/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea 

copiilor; iniţiator: Guvernul României; proiectul de lege se consideră adoptat de 

Senat în forma iniţială, la data de 06.02.2023, în condiţiile art.115 alin.(5) teza 

a III-a din Constituţia României (PL-x 39/2023) 

          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 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: 15 februarie 2023   

Termen de depunere a raportului: 22 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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 4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.165/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.63/2022 privind unele măsuri temporare pentru acordarea de 

sprijin material categoriilor de persoane aflate în situaţii de risc de deprivare 

materială şi/sau risc de sărăcie extremă, suportate parţial din fonduri externe 

nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestuia; iniţiator: 

Guvernul României; proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în procedură de 

urgenţă, la data de 06.02.2023  (PL-x 40/2023) 

          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 buget, finanțe și bănci  

 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: 15 februarie 2023   

Termen de depunere a raportului: 22 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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 5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de 

persoane vulnerabile pentru compensarea prețului la energie, suportat parțial din 

fonduri externe nerambursabile; iniţiator: Guvernul României; proiectul de lege 

a fost adoptat de Senat, în procedură de urgenţă, la data de 06.02.2023                        

(PL-x 41/2023) 

          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 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 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: 15 februarie 2023   

Termen de depunere a raportului: 22 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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 6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.167/2022 pentru modificarea şi completarea 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 şi au fost afectate de seceta pedologică; iniţiator: Guvernul României; 

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

06.02.2023  (PL-x 42/2023) 

          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 mediu și echilibru ecologic  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 15 februarie 2023   

Termen de depunere a raportului: 22 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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 7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, 

precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; iniţiator: 

Guvernul României; proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în procedură de 

urgenţă, la data de 06.02.2023  (PL-x 43/2023) 

          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 industrii și servicii    

  - Comisia pentru transporturi și infrastructură    

  - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și  

                        servicii specifice    

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

  - Comisia pentru sănătate și familie  

  - Comisia pentru învățământ  

  - Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională  

   - Comisia pentru tineret şi sport  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

              naționale   

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 15 februarie 2023   

Termen de depunere a raportului: 22 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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 8. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.173/2022 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru îndeplinirea 

jaloanelor şi ţintelor din Planul naţional de redresare şi rezilienţă aferente 

componentei 10 - Fondul local, componentei 11 - Turism şi cultură, componentei 

14 - Buna guvernanţă şi componentei 15 - Educaţie, precum şi pentru completarea 

unor acte normative; iniţiator: Guvernul României; proiectul de lege a fost 

adoptat de Senat, în procedură de urgenţă, la data de 06.02.2023  (PL-x 44/2023) 

          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 administrație publică și amenajarea teritoriului   

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

  - Comisia pentru transporturi și infrastructură   

  - Comisia pentru antreprenoriat și turism  

  - Comisia pentru mediu și echilibru ecologic   
 

Termen de depunere a amendamentelor: 15 februarie 2023   

Termen de depunere a raportului: 22 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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 9. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.174/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul 

pensiilor private; iniţiator: Guvernul României; proiectul de lege a fost adoptat 

de Senat, în procedură de urgenţă, la data de 06.02.2023  (PL-x 45/2023) 

          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 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 februarie 2023   

Termen de depunere a raportului: 22 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 

 
 10. Proiectul de Lege privind aprobarea semnării Acordului de Sprijin între 

Statul român şi Societatea Națională Nuclearelectrica S.A. pentru Proiectul 

Unitățile 3 şi 4 CNE Cernavodă; iniţiator: Guvernul României; proiectul de lege 

a fost adoptat de Senat, în procedură de urgenţă, la data de 06.02.2023               

(PL-x 46/2023) 

          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   

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

  - Comisia pentru transporturi și infrastructură   

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități   
 

Termen de depunere a amendamentelor: 15 februarie 2023   

Termen de depunere a raportului: 22 februarie 2023     
   

- 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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 11. Proiectul de Lege privind mobilitatea urbană durabilă; iniţiator: 

Guvernul României; proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în procedură de 

urgenţă, la data de 06.02.2023  (PL-x 47/2023) 

          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 transporturi și infrastructură   

  - Comisia pentru mediu și echilibru ecologic  

 Pentru avize: 

   - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

   - Comisia pentru industrii și servicii  

   - 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: 15 februarie 2023   

Termen de depunere a raportului: 22 februarie 2023     
   

- 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 

 
 12. Proiectul de Lege pentru modificarea anexei nr.I la Legea-cadru 

nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; proiectul 

de lege a fost adoptat de Senat, în procedură de urgenţă, la data de 06.02.2023  

(PL-x 48/2023) 

          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 învățământ  

   - 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 februarie 2023   

Termen de depunere a raportului: 22 februarie 2023     
   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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 13. Proiectul de Lege pentru completarea art.91 alin.(3) din Legea 

nr.286/2009 privind Codul penal; proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în 

procedură de urgenţă, la data de 06.02.2023  (PL-x 49/2023) 

 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: 15 februarie 2023   

Termen de depunere a raportului: 22 februarie 2023     
   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 
 14. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii energiei 

electrice și a gazelor naturale nr.123/2012; propunerea legislativă a fost respinsă 

de Senat la data de 06.02.2023 (Pl-x 50/2023) 

          Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii:  

          În fond:   

  - Comisia pentru industrii și servicii  

 Pentru avize: 

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

     naționale    

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 15 februarie 2023   

Termen de depunere a raportului: 22 februarie 2023     
   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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 15. Propunerea legislativă pentru stabilirea unor măsuri referitoare la 

executarea sancțiunilor contravenționale aplicate în temeiul Legii nr.55/2020 

privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de 

COVID-19; propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 06.02.2023 

(Pl-x 51/2023) 

          Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii:  

 În fond:  

   - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

 Pentru avize: 

   - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

   - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele 

                        minorităților naționale   

   - Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați  

Termen de depunere a amendamentelor: 15 februarie 2023   

Termen de depunere a raportului: 22 februarie 2023     
   

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 februarie 2023 


