
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 privind 

protecția avertizorilor în interes public, legea a fost reexaminată și adoptată de 

Senat la data de 01.09.2022    (PL-x 219/2022)   

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

art.140 din Regulamentul Camerei Deputaţilor  

            În fond: 

 - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi   

       

  Termen de depunere a amendamentelor: 15 septembrie 2022 

   Termen de depunere a raportului: 22 septembrie 2022     

 

 
 

2. Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență                          

a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului; proiectul de lege a fost 

adoptat, în procedură de urgenţă, de Senat la data de 01.09.2022                           

(PL-x 459/2022) 

          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 pentru mediu și echilibru ecologic  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

 Pentru avize: 

   - Comisia pentru industrii și servicii   

   - Comisia pentru sănătate și familie  

   - Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională  

   - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului   
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 15 septembrie 2022 

   Termen de depunere a raportului: 26 septembrie 2022     
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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 3. Proiectul de Lege pentru modificarea art.38 alin.(l1) din Ordonanţa 

Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor; proiectul de lege a fost 

adoptat, în procedură de urgenţă, de Senat la data de 01.09.2022                           

(PL-x 460/2022) 

          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 agricultură, silvicultură, industrie alimentară și  

                       servicii specifice   

  - Comisia pentru mediu și echilibru ecologic  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități   
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 15 septembrie 2022 

   Termen de depunere a raportului: 26 septembrie 2022     
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 
 4. Proiectul de Lege privind modificarea art.14 lit.a) din Legea nr.51/1995 

pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat; proiectul de lege a fost 

adoptat, în procedură de urgenţă, de Senat la data de 01.09.2022                           

(PL-x 461/2022) 

          Cu acest proiect de lege 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: 9 septembrie 2022 

   Termen de depunere a raportului: 12 septembrie 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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 5. Propunerea legislativă privind completarea Legii cadastrului și a 

publicității imobiliare nr.7/1996, propunerea legislativă a fost respinsă, în 

procedură de urgenţă, de Senat la data de 01.09.2022 (Pl-x 462/2022) 

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 buget, finanțe și bănci  

   - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și 

                         servicii specifice   
   

  Termen de depunere a amendamentelor: 15 septembrie 2022 

   Termen de depunere a raportului: 26 septembrie 2022     
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 
 6. Proiectul de Lege privind modificarea art.20 alin.(5) din Legea 

nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat; proiectul de lege 

a fost adoptat de Senat la data de 01.09.2022 (PL-x 463/2022) 

          Cu acest proiect de lege 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: 15 septembrie 2022 

   Termen de depunere a raportului: 26 septembrie 2022     
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 septembrie 2022 


