
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 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.44/2022 privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de sănătate, precum 

și pentru interpretarea, modificarea și completarea unor acte normative; iniţiator: 

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

urgenţă, la data de 11.05.2022 (PL-x 267/2022) 

          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 muncă și protecție socială   

  Pentru avize:  

   - Comisia pentru buget, finanțe și bănci 

  - 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   

  - Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  

 

Termen de depunere a amendamentelor: 25 mai 2022 

Termen de depunere a raportului: 6 iunie 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.47/2022 privind ajustarea preţurilor contractelor de achiziţie 

publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor – cadru; 

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

procedură de urgenţă, la data de 11.05.2022 (PL-x 268/2022) 

          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 industrii și servicii    

  - 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 transporturi și infrastructură  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 25 mai 2022 

Termen de depunere a raportului: 6 iunie 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.48/2022 privind plata diferenţelor de drepturi salariale cuvenite personalului 

didactic din învăţământul de stat pentru perioada 1 iulie 2017-31 august 2021; 

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

procedură de urgenţă, la data de 11.05.2022 (PL-x 269/2022) 

          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 învățământ  

 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: 25 mai 2022 

Termen de depunere a raportului: 6 iunie 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.49/2022 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.41/1994 privind 

autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale 

la care România este parte, stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul 

aparatului de lucru al Guvernului şi pentru modificarea unor acte normative; 

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

procedură de urgenţă, la data de 11.05.2022 (PL-x 270/2022) 

          Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru învățământ   

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului   

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanțe și bănci   

  - Comisia pentru muncă și protecție socială   

  - Comisia pentru industrii și servicii   

  - Comisia pentru transporturi și infrastructură  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 25 mai 2022 

Termen de depunere a raportului: 6 iunie 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 

 
 5. Propunerea legislativă privind asistența spiritual-religioasă în spitale și 

statutul clerului spitalicesc; propunerea legislativă a fost respinsă, în procedură 

de urgenţă, de Senat la data de 11.05.2022   (Pl-x 271/2022) 

  Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

            În fond urmând a elabora un raport comun: 

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

     naționale   

  - Comisia pentru sănătate și familie  

 Pentru avize: 

           - Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

  - Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  

  - Comisia pentru muncă și protecție socială   

  - Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați  

  - Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 25 mai 2022 

Termen de depunere a raportului: 8 iunie 2022 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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 6. Proiectul de Lege pentru modificarea art.32 alin.(2) lit.c) din Ordonanța 

de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice; 

proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 11.05.2022 (PL-x 272/2022) 

          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  

  - Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională  

  - Comisia pentru transporturi și infrastructură   

 Pentru aviz:  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

     naționale   
 

Termen de depunere a amendamentelor: 25 mai 2022 

Termen de depunere a raportului: 8 iunie 2022 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 
 7. Propunerea legislativă pentru modificarea art.41 al Legii nr.119/1996 cu 

privire la actele de stare civilă;  propunerea legislativă a fost respinsă de Senat 

la data de 11.05.2022    (Pl-x 273/2022) 

  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 comunitățile de români din afara granițelor țării  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  

    naționale   

  - Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 25 mai 2022 

Termen de depunere a raportului: 8 iunie 2022 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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