
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 aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.81/2022 pentru modificarea art.9 din Ordonanţa Guvernului nr.122/1998 

privind acumularea, scoaterea şi împrospătarea produselor din rezervele proprii 

ale forţelor destinate apărării naţionale; iniţiator: Guvernul României; proiectul 

de lege a fost adoptat de Senat, în procedură de urgenţă, la data de 12.09.2022 

(PL-x 479/2022) 

          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 industrii și servicii  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 28 septembrie 2022 

   Termen de depunere a raportului: 6 octombrie 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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 2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.82/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de granturi din fonduri externe 

nerambursabile pentru investiţii destinate capacităţilor de prestare de servicii şi 

retehnologizării, în vederea refacerii capacităţii de rezilienţă; iniţiator: Guvernul 

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

data de 12.09.2022 (PL-x 480/2022) 

          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 antreprenoriat și turism 

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru industrii și servicii  

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

  - Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor  

  - Comisia pentru ştiinţă şi tehnologie  

  - Comisia pentru învățământ    

  - Comisia pentru sănătate și familie  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 28 septembrie 2022 

   Termen de depunere a raportului: 6 octombrie 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.85/2022 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul 

fiscal şi vamal; iniţiator: Guvernul României; proiectul de lege a fost adoptat de 

Senat, în procedură de urgenţă, la data de 12.09.2022 (PL-x 481/2022) 

          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 juridică, de disciplină și imunități  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare  

  - Comisia pentru industrii și servicii  

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

  - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și  

                       servicii specifice    

  Termen de depunere a amendamentelor: 28 septembrie 2022 

   Termen de depunere a raportului: 6 octombrie 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.83/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.51/1998 

privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi 

acţiunilor culturale, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.42/2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susţinerea 

desfăşurării Programului cultural naţional „Timişoara - Capitală Europeană a 

Culturii în anul 2023ˮ; iniţiator: Guvernul României; proiectul de lege a fost 

adoptat de Senat, în procedură de urgenţă, la data de 14.09.2022                           

(PL-x 482/2022) 

          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 cultură, arte, mijloace de informare în masă  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

  - Comisia pentru muncă și protecție socială   

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

     naționale   

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 28 septembrie 2022 

   Termen de depunere a raportului: 6 octombrie 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.84/2022 privind combaterea acţiunilor speculative 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 14.09.2022                           

(PL-x 483/2022) 

          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   

 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 antreprenoriat și turism 

  - Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională  
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 28 septembrie 2022 

   Termen de depunere a raportului: 6 octombrie 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 modificarea şi completarea Legii nr.369/2004 

privind aplicarea Convenţiei asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de 

copii, adoptată la Haga la 25 octombrie 1980, la care România a aderat prin Legea 

nr.100/1992; iniţiator: Guvernul României; proiectul de lege a fost adoptat de 

Senat, în procedură de urgenţă, la data de 14.09.2022  (PL-x 484/2022) 

          Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

 În fond:  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

 Pentru avize: 

   - Comisia pentru muncă și protecție socială   

   - Comisia pentru sănătate și familie  

   - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele 

                        minorităților naționale   

   - Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați  
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 28 septembrie 2022 

   Termen de depunere a raportului: 6 octombrie 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 

 

 
 7. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.302/2004 

privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală; iniţiator: Guvernul 

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

data de 14.09.2022  (PL-x 485/2022) 

          Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

 În fond:  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

 Pentru avize: 

  - Comisia pentru politică externă  

  - Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională  

           - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

             naționale 
   

  Termen de depunere a amendamentelor: 28 septembrie 2022 

   Termen de depunere a raportului: 6 octombrie 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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 8. Propunerea legislativă pentru modificarea anexei nr.1 la Legea 

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

pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu 

modificările şi completările ulterioare; propunerea legislativă a fost respinsă de 

Senat la data de 12.09.2022 (Pl-x 486/2022) 

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 comunităţile de români din afara graniţelor ţării  

   - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele 

                        minorităților naționale   
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 28 septembrie 2022 

   Termen de depunere a raportului: 6 octombrie 2022     
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 
 9. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 

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

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

12.09.2022 (Pl-x 487/2022) 

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

          În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru muncă și protecție socială   

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

 Pentru avize: 

   - Comisia pentru buget, finanțe și bănci   

   - Comisia pentru sănătate și familie  

   - Comisia pentru învățământ  

   - Comisia pentru tineret şi sport  

   - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele  

                        minorităților naționale   

   - Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați   
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 28 septembrie 2022 

   Termen de depunere a raportului: 6 octombrie 2022     
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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 10. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.13/2022 

pentru reglementarea unor măsuri de implementare a sistemului de garanţie-

returnare pentru ambalaje nereutilizabile, proiectul de lege a fost adoptat de Senat 

la data de 12.09.2022 (PL-x 488/2022) 

          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 mediu și echilibru ecologic    

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci   

  - Comisia pentru industrii și servicii   

  - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și  

                       servicii specifice   

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului   

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 28 septembrie 2022 

   Termen de depunere a raportului: 6 octombrie 2022     
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

 11. Proiectul de Lege pentru completarea articolului 33 al Legii Apelor 

nr.107/1996; proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, la 

data de 12.09.2022, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia 

României (PL-x 489/2022) 

          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 industrii și servicii  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și  

                       servicii specifice   

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 28 septembrie 2022 

   Termen de depunere a raportului: 6 octombrie 2022     
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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 12. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii apelor 

nr.107/1996; proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 12.09.2022   

(PL-x 490/2022) 

          Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

 În fond:  

  - Comisia pentru mediu și echilibru ecologic  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și  

                       servicii specifice   

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului   

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 28 septembrie 2022 

   Termen de depunere a raportului: 6 octombrie 2022     
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 
 13. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 

nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată; propunerea 

legislativă a fost respinsă de Senat la data de 12.09.2022 (Pl-x 491/2022) 

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond:  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru sănătate și familie  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

     naționale   

  - Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați  
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 28 septembrie 2022 

   Termen de depunere a raportului: 6 octombrie 2022     
 

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

nr.286/2009 privind Codul penal publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr.510 din 24 iulie 2009, cu modificările și completările ulterioare; 

propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 12.09.2022                    

(Pl-x 492/2022) 

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond:  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

 Pentru avize:  

  - 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  
 

  Termen de depunere a amendamentelor: 28 septembrie 2022 

   Termen de depunere a raportului: 6 octombrie 2022     
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 septembrie 2022 


