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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
SENAT

Direcţia generală legislativă

1.Proiecte de lege şi propuneri legislative
înregistrate la Senat
din care:
a) iniţiate de Guvern
- proiecte de lege

- Ordonanţe

- Ordonanţe de urgenţă

b) propuneri legislative
- iniţiate de senatori
- iniţiate de deputaţi

- propuneri legislative comune

din care:

- proiecte de lege iniţiate de Guvern

- ordonanţe de urgenţă

504

174
50
14

110

330
19
96

289

50

104

215

a) pe tipuri:

- propuneri legislative 121

- ordonanţe emise în baza legilor de abilitare 14

S I N T E Z A
activităţii legislative desfăşurate în sesiunea 

februarie - iunie 2022

c) inițiate de cetățeni

2.Proiecte de lege şi propuneri legislative
adoptate de Senat (*)

0
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3. Legi promulgate 173

70

173

- aflate la promulgare

- în reexaminare

- trimise Camerei Deputaţilor pentru dezbatere

0

b) pe stadii:

(*) cu şedinţă comună

Buletin legislativ sesiunea februarie - iunie 2022 
Biroul baze de date economice și legislative 

                        Informații la data de 5 iulie 2



0 50 100 150 200

adoptatepe agenda de lucru a co
misiilo

rpe agenda de lucru a plenului

Propuneri legislative 159 149 12

Proiecte de lege 40 7

Ordonante 74 29 4

adoptate
pe agenda de 

lucru a 
comisiilor

pe agenda de 
lucru a plenului

Stadiul iniţiativelor legislative înregistrate la Senat  în 
sesiunea februarie - iunie 2022*

*Informaţii la data de 05.07.2022
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Proiecte de lege  înregistrate la Senat pentru dezbatere- SINTEZA 

în sesiunea februarie - iunie 2022

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENAT
Direcţia generală legislativă

- proiecte de lege care se dezbat în şedinţă comună 6

- proiecte de lege primite la Senat pentru dezbatere
ca primă Cameră sesizată

140

- proiecte de lege şi propuneri legislative primite
la Senat în calitate de Cameră decizională

53

- propuneri legislative depuse la Senat spre
dezbatere

291

TOTAL iniţiative legislative înregistrate la Senat 490
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Proiecte de lege  înregistrate la Senat pentru dezbatere 

în sesiunea februarie - iunie 2022

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENAT
Direcţia generală legislativă

Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

- proiecte de lege care se dezbat în şedinţă comună 6

Propunere legislativă pentru 
modificarea și completarea Legii 
nr.96/2006, republicată, privind 
Statutul deputaților și senatorilor

bpi69/2022/22.02
.2022 L100/2022

- procedură de urgenţă

-lege organicăcu raport finalizat

1

Propunere legislativă pentru 
completarea Legii nr.96/2006 privind 
statutul deputaților și al senatorilor

bpi143/2022/12.0
5.2022 
b308/2022

2

Propunere legislativă pentru 
abrogarea Capitolului XI din Legea 
nr.96/2006 privind Statutul 
deputaților și al senatorilor

bpi307/2022/12.0
5.2022 
b309/2022

3

Propunere legislativă pentru 
abrogarea Cap.XI din Legea 
nr.96/2006 privind Statutul 
deputaților și al senatorilor

bpi310/2022/12.0
5.2022 
b310/2022

4

Proiect de lege pentru aprobarea 
contului general anual de execuţie a 
bugetului asigurărilor sociale de stat 
pe anul 2021 şi a contului general 
anual de execuţie a bugetului 
asigurărilor pentru şomaj pe anul 
2021

E152/27.06.2022
 b432/2022 nerepartizat de Biroul 

permanent la comisii

5

Proiect de lege pentru aprobarea 
contului general anual de execuţie a 
bugetului de stat, a contului anual 
de execuţie a bugetului Fondului 
naţional unic de asigurări sociale de 
sănătate şi a contului general anual 
al datoriei publice aferente anului 
2021

E151/27.06.2022
 b433/2022 nerepartizat de Biroul 

permanent la comisii

6
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

- proiecte de lege primite la Senat pentru dezbatere 
ca primă Cameră sesizată

140

Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.6/2016 privind unele măsuri 
pentru punerea în executarea a 
mandatelor de supraveghere 
tehnică dispuse în procesul penal

E28/14.03.2016 
L173/2016

- procedură de urgenţă

-lege organicăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

7

adoptat de Senat 
(09.05.2016)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(16.11.2021)

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.9/2019 
pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătății, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor 
acte normative în domeniul 
sănătății, a unor reglementări cu 
privire la programe guvernamentale 
naţionale şi cu privire la măsuri 
fiscal-bugetare

E105/13.08.2019
 L351/2019

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere 
(proiectul se aflã în 
reexaminare, la 
cererea Presedintelui)

8

adoptat de Senat 
(14.10.2019)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(20.04.2022)

adoptat de Senat 
(29.06.2022)

Lege pentru modificarea Legii 
nr.134/2010 privind Codul de 
procedură civilă

E44/13.04.2021 
L102/2021

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăTrimis la promulgare

9

adoptat de Senat 
(25.05.2021)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(15.12.2021)
adoptat de Senat 
(15.06.2022)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(29.06.2022)

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.17/2021 
pentru modificarea și completarea 
Legii nr.134/2019 privind 
reorganizarea Agenției Naționale a 
Medicamentului și a Dispozitivelor 
Medicale, precum și pentru 
modificarea unor acte normative

E158/31.08.2021
 L333/2021

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere 
(proiectul se aflã în 

adoptat de Senat 
(11.10.2021)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(14.03.2022)

adoptat de Senat 
(16.05.2022)
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.4/2022 pentru completarea art.52 
din Legea nr.500/2002 privind 
finanțele publice

E19/03.02.2022 
L29/2022

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

11

adoptat de Senat 
(02.03.2022)

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.5/2022 pentru modificarea și 
completarea Ordonanței de urgență 
a Guvernului nr.129/2021 privind 
implementarea formularului digital 
de intrare în România

E20/04.02.2022 
L30/2022

- procedură de urgenţă

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

12

adoptat de Senat 
(05.03.2022)

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.6/2022 pentru modificarea și 
completarea Ordonanţei de urgenţã 
a Guvernului nr.68/2021 privind 
adoptarea unor măsuri pentru 
punerea în aplicare a cadrului 
european pentru eliberarea, 
verificarea și acceptarea 
certificatului digital al Uniunii 
Europene privind COVID pentru a 
facilita libera circulație pe durata 
pandemiei de COVID-19

E21/04.02.2022 
L31/2022

- procedură de urgenţă

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

13

adoptat de Senat 
(05.03.2022)

Lege pentru modificarea și 
completarea Legii nr.85/2014 privind 
procedurile de prevenire a 
insolvenței și de insolvență și a altor 
acte normative

E23/14.02.2022 
L72/2022

-lege ordinarăTrimis la promulgare

- prioritate 
legislativă

14

adoptat de Senat 
(11.04.2022)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(29.06.2022)
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.8/2022 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr 130/2020 privind 
unele măsuri pentru acordarea de 
sprijin financiar din fonduri externe 
nerambursabile, aferente 
Programului operațional 
Competitivitate 2014-2020, în 
contextul crizei provocate de 
COVID-19, precum şi alte măsuri în 
domeniul fondurilor europene

E26/17.02.2022 
L73/2022

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăA devenit Legea nr. 
88/13.04.2022 
promulgatã prin decret 
nr. 493/13.04.2022 
publicatã în M.O. 
370/14.04.2022

15

adoptat de Senat 
(14.03.2022)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(23.03.2022)

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.9/2022 pentru stabilirea unor 
măsuri bugetare în vederea sprijinirii 
sectorului întreprinderilor mici și 
mijlocii

E27/17.02.2022 
L74/2022

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

16

adoptat de Senat 
(14.03.2022)

Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţã a Guvernului nr.10/2022 
pentru modificarea și completarea 
Legii nr.346/2004 privind stimularea 
înființării și dezvoltării 
întreprinderilor mici și mijlocii

E28/17.02.2022 
L75/2022

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăTrimis la promulgare

17

adoptat de Senat 
(14.03.2022)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(21.06.2022)
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.11/2022 privind modificarea și 
completarea Legii nr.259/2021 
pentru aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.118/2021 
privind stabilirea unei scheme de 
compensare pentru  consumul de 
energie electrică și gaze naturale 
pentru sezonul rece 2021-2022, 
precum și pentru completarea 
Ordonanței Guvernului nr.27/1996 
privind acordarea de facilități 
persoanelor care domiciliază sau 
lucrează în unele localități din Munții 
Apuseni și în Rezervația Biosferei 
„Delta Dunării”

E29/17.02.2022 
L76/2022

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

18

adoptat de Senat 
(14.03.2022)

Lege pentru modificarea și 
completarea Legii nr.121/2019 
privind evaluarea și gestionarea 
zgomotului ambiant

E33/24.02.2022 
L101/2022

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăA devenit Legea nr. 
181/14.06.2022 
promulgatã prin decret 
nr. 896/14.06.2022 
publicatã în M.O. 
582/15.06.2022

- prioritate 
legislativă

19

adoptat de Senat 
(21.03.2022)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(25.05.2022)
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.12/2022 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.15/2013 privind reglementarea 
unor măsuri fiscal-bugetare pentru 
suportarea de la bugetul de stat a 
sumelor aferente corecțiilor 
financiare aplicate pentru abaterile 
de la conformitatea cu legislația din 
domeniul achizițiilor publice pentru 
Programul operațional sectorial 
Mediu 2007-2013 şi pentru proiecte 
preluate integral sau parţial din 
Programul operațional sectorial 
Mediu 2007-2013 în cadrul 
Programului operațional 
Infrastructura mare 2014-2020

E30/23.02.2022 
L102/2022

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

20

adoptat de Senat 
(21.03.2022)

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.13/2022 pentru modificarea pct.II 
subpct.1 din anexa la Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr.120/2002 
privind aprobarea Sistemului de 
susținere și promovare a exportului 
cu finanțare de la bugetul de stat

E31/23.02.2022 
L103/2022

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

21

adoptat de Senat 
(21.03.2022)

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.14/2022 pentru modificarea Legii 
nr.146/2021 privind monitorizarea 
electronică în cadrul unor proceduri 
judiciare și execuțional penale

E32/23.02.2022 
L104/2022

- procedură de urgenţă

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

22

adoptat de Senat 
(25.03.2022)

Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.15/2022 privind acordarea de 
sprijin și asistență umanitară de 
către statul român cetățenilor străini 
sau apatrizilor aflați în situații 
deosebite proveniți din zona 
conflictului armat din Ucraina

E34/27.02.2022 
L105/2022

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

23

adoptat de Senat 
(28.03.2022)
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Lege pentru completarea art.12 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.30/2007 privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului Afacerilor 
Interne

E37/03.03.2022 
L107/2022

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăTrimis la promulgare

24

adoptat de Senat 
(04.04.2022)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(29.06.2022)

Proiect de lege pentru modificarea 
Legii nr.189/2003 privind asistența 
judiciară internațională în materie 
civilă și comercială

E38/03.03.2022 
L108/2022

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

25

adoptat de Senat 
(28.03.2022)

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.16/2022 pentru modificarea art.7 
alin.(13) din Legea nr.52/2003 
privind transparența decizională în 
administrația publică

E35/02.03.2022 
L109/2022

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

26

adoptat de Senat 
(28.03.2022)

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.17/2022 pentru modificarea și 
completarea Legii nr.21/2020 privind 
Codul aerian

E36/02.03.2022 
L110/2022

- procedură de urgenţă

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

27

adoptat de Senat 
(31.03.2022)

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.18/2022 pentru modificarea și 
completarea art.1 din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr.63/2018 
privind compensarea unor creanțe 
reciproce între statul român și 
persoanele beneficiare ale legilor 
din domeniul restituirii proprietății, 
precum și pentru prorogarea unui 
termen

E39/03.03.2022 
L111/2022

- procedură de urgenţă

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

28

adoptat de Senat 
(01.04.2022)

Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţã a Guvernului nr.19/2022 
privind unele măsuri referitoare la 
garanțiile de bună execuție 
constituite în cadrul contractelor de 
achiziție publică și al contractelor 
sectoriale

E40/04.03.2022 
L112/2022

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăTrimis la promulgare

29

adoptat de Senat 
(02.04.2022)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(29.06.2022)
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Lege privind reglementarea 
activității prestatorului casnic

E41/04.03.2022 
L113/2022

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăA devenit Legea nr. 
111/21.04.2022 
promulgatã prin decret 
nr. 530/21.04.2022 
publicatã în M.O. 
402/27.04.2022

- prioritate 
legislativă

30

adoptat de Senat 
(14.03.2022)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(29.03.2022)

Lege privind modificarea anexei 
nr.(1indice1) la Ordonanța 
Guvernului nr.64/1999 pentru 
aprobarea Programului strategic de 
dezvoltare a infrastructurii 
aeroportuare la Aeroportul 
Internațional Henri Coandă - 
București

E43/10.03.2022 
L118/2022

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăTrimis la promulgare

31

adoptat de Senat 
(19.04.2022)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(21.06.2022)

Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.20/2022 privind modificarea și 
completarea unor acte normative, 
precum și pentru stabilirea unor 
măsuri de sprijin și asistență 
umanitară

E42/08.03.2022 
L119/2022

- procedură de urgenţă

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

32

adoptat de Senat 
(06.04.2022)

Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţã a Guvernului nr.21/2022 
privind instituirea cadrului legal 
pentru acordarea unui ajutor de stat 
pentru restructurarea Societății 
„Complexul Energetic Oltenia”-S.A.

E45/11.03.2022 
L120/2022

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăA devenit Legea nr. 
185/22.06.2022 
promulgatã prin decret 
nr. 907/22.06.2022 
publicatã în M.O. 
613/22.06.2022

33

adoptat de Senat 
(04.04.2022)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(31.05.2022)
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.22/2022 pentru abrogarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.129/2021 privind implementarea 
formularului digital de intrare în 
România

E46/11.03.2022 
L121/2022

- procedură de urgenţă

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

34

adoptat de Senat 
(09.04.2022)

Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţã a Guvernului nr.23/2022 
pentru completarea art.43 din Legea 
nr.411/2004 privind fondurile de 
pensii administrate privat

E47/16.03.2022 
L134/2022

- procedură de urgenţă

-lege organicăTrimis la promulgare

- prioritate 
legislativă

35

adoptat de Senat 
(11.04.2022)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(29.06.2022)

Lege pentru reglementarea unor 
măsuri privind cadrul general 
aplicabil constituirii și funcționării 
băncilor de dezvoltare din România

E48/17.03.2022 
L135/2022

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăTrimis la promulgare

36

adoptat de Senat 
(19.04.2022)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(21.06.2022)

Lege pentru modificarea 
art.(18indice3) din Legea nr.78/2000 
pentru prevenirea, descoperirea și 
sancționarea faptelor de corupție și 
pentru dispunerea altor măsuri de 
transpunere a Directivei 
(UE)2017/1371 a Parlamentului 
European și a Consiliului din 5 iulie 
2017 privind combaterea fraudelor 
îndreptate împotriva intereselor 
financiare ale Uniunii prin mijloace 
de drept penal

E49/18.03.2022 
L136/2022

- procedură de urgenţă

-lege organicăTrimis la promulgare

37

adoptat de Senat 
(11.04.2022)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(29.06.2022)

Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.24/2022 privind aprobarea și 
finanțarea unor programe de 
garantare în domenii prioritare 
pentru economia românească

E51/18.03.2022 
L137/2022

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

38

adoptat de Senat 
(11.04.2022)
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Lege pentru modificarea și 
completarea Legii nr.237/2015 
privind autorizarea și supravegherea 
activității de asigurare și reasigurare 
și pentru modificarea Legii 
nr.236/2018 privind distribuția de 
asigurări

E50/22.03.2022 
L148/2022

- procedură de urgenţă

-lege organicăTrimis la promulgare

39

adoptat de Senat 
(02.05.2022)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(21.06.2022)

Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.25/2022 privind unele măsuri în 
domeniul fondurilor europene

E52/21.03.2022 
L149/2022

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

40

adoptat de Senat 
(11.04.2022)

Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţã a Guvernului nr.26/2022 
pentru modificarea și completarea 
unor acte normative în domeniul 
investițiilor publice

E53/21.03.2022 
L150/2022

- procedură de urgenţă

-lege organicăurmeazã anuntarea în 
plen, pt. exercitarea 
dreptului de sesizare 
asupra 
constitutionalitãtii Legii

41

adoptat de Senat 
(19.04.2022)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(29.06.2022)

Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţã a Guvernului nr.27/2022 
privind măsurile aplicabile clienților 
finali din piața de energie electrică și 
gaze naturale în perioada 1 aprilie 
2022-31 martie 2023, precum și 
pentru modificarea și completarea 
unor acte normative din domeniul 
energiei

E54/21.03.2022 
L151/2022

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăTrimis la promulgare

42

adoptat de Senat 
(11.04.2022)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(21.06.2022)

Lege pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative 
din domeniul fondurilor europene

E58/25.03.2022 
L152/2022

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăTrimis la promulgare

- prioritate 
legislativă

43

adoptat de Senat 
(09.05.2022)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(29.06.2022)
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Lege pentru modificarea și 
completarea Legii nr.126/2018 
privind piețele de instrumente 
financiare

E59/25.03.2022 
L153/2022

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăA devenit Legea nr. 
188/22.06.2022 
promulgatã prin decret 
nr. 910/22.06.2022 
publicatã în M.O. 
617/23.06.2022

- prioritate 
legislativă

44

adoptat de Senat 
(11.04.2022)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(08.06.2022)

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.28/2022 pentru modificarea unor 
acte normative

E55/23.03.2022 
L154/2022

- procedură de urgenţă

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

45

adoptat de Senat 
(21.04.2022)

Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţã a Guvernului nr.29/2022 
privind stabilirea cadrului 
instituțional și a măsurilor necesare 
pentru punerea în aplicare a 
Regulamentului (UE) nr.536/2014 al 
Parlamentului European și al 
Consiliului din 16 aprilie 2014 
privind studiile clinice intervenționale 
cu medicamente de uz uman și de 
abrogare a Directivei 2001/20/CE, 
precum și pentru modificarea unor 
acte normative în domeniul sănătății

E56/24.03.2022 
L155/2022

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăTrimis la promulgare

46

adoptat de Senat 
(19.04.2022)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(29.06.2022)
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.30/2022 privind unele măsuri 
pentru consolidarea capacității 
instituționale și administrative a 
Ministerului Cercetării, Inovării și 
Digitalizării și a Autorității pentru 
digitalizarea României necesare 
implementării componentei C7-
Transformarea Digitală din Planul 
Național de Redresare și Reziliență, 
precum și alte categorii de măsuri

E57/24.03.2022 
L156/2022

- procedură de urgenţă

-lege organicăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

47

adoptat de Senat 
(22.04.2022)

Lege privind protecția avertizorilor în 
interes public

E62/29.03.2022 
L175/2022

- procedură de urgenţă

-lege organicăTrimis la promulgare

- prioritate 
legislativă

48

adoptat de Senat 
(19.04.2022)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(29.06.2022)

Lege pentru modificarea și 
completarea Ordonanței Guvernului 
nr.29/2015 privind gestionarea și 
utilizarea fondurilor externe 
nerambursabile și a cofinanțării 
publice naționale, pentru obiectivul 
„Cooperare teritorială europeană”, 
în perioada 2014-2020

E63/29.03.2022 
L176/2022

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăTrimis la promulgare

- prioritate 
legislativă

adoptat de Senat 
(11.04.2022)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(21.06.2022)

Lege pentru modificarea anexei nr.2 
la Ordonanța Guvernului nr.15/2002 
privind aplicarea tarifului de utilizare 
și a tarifului de trecere pe rețeaua 
de drumuri naționale din România

E64/29.03.2022 
L177/2022

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăTrimis la promulgare

50

adoptat de Senat 
(02.05.2022)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(29.06.2022)
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.31/2022 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.18/2009 privind 
creşterea performanţei energetice a 
blocurilor de locuinţe

E61/28.03.2022 
L178/2022

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

- prioritate 
legislativă

51

adoptat de Senat 
(26.04.2022)

Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.32/2022 privind instituirea 
cadrului legal pentru acordarea unui 
ajutor de stat pentru compensarea 
pierderilor suferite ca urmare a 
pandemiei de COVID-19 de către 
Societatea Națională de Transport 
Feroviar de Călători „CFR Călători” - 
S.A.

E65/29.03.2022 
L179/2022

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

52

adoptat de Senat 
(27.04.2022)

Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.33/2022 
pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.219/2015 privind economia 
socială

E66/01.04.2022 
L180/2022

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăTrimis la promulgare

- prioritate 
legislativă

53

adoptat de Senat 
(30.04.2022)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(29.06.2022)

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.34/2022 pentru completarea 
Ordonanței Guvernului nr.15/2002 
privind aplicarea tarifului de utilizare 
și a tarifului de trecere pe rețeaua 
de drumuri naționale din România, 
pentru modificarea și completarea 
unor acte normative, precum și 
unele măsuri pentru implementarea 
programelor aferente Cadrului 
temporar pentru măsuri de ajutor de 
stat de sprijinire a economiei în 
contextul actualei epidemii de 
COVID-19 2020/C 91 I/01

E67/01.04.2022 
L181/2022

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

54

adoptat de Senat 
(30.04.2022)
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Lege pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative 
privind documentele de şedere 
eliberate cetăţenilor Uniunii 
Europene şi membrilor de familie ai 
acestora, precum şi în domeniul 
străinilor

E75/07.04.2022 
L201/2022

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăTrimis la promulgare

- prioritate 
legislativă

adoptat de Senat 
(16.05.2022)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(29.06.2022)

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.35/2022 pentru aprobarea 
măsurilor necesare realizării 
campaniei naţionale de împădurire şi
 reîmpădurire prevăzute în Planul 
naţional de redresare şi rezilienţă

E68/07.04.2022 
L202/2022

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

56

adoptat de Senat 
(06.05.2022)

Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.36/2022 privind stabilirea unor 
măsuri de protecţie socială a 
salariaţilor în contextul conflictului 
armat din Ucraina, precum şi ca 
urmare a sancţiunilor internaţionale 
aplicate Federaţiei Ruse şi 
Belarusului

E69/07.04.2022 
L203/2022

- procedură de urgenţă

-lege organicăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

57

adoptat de Senat 
(02.05.2022)
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.37/2022 privind asigurarea de la 
bugetul de stat, prin bugetul 
Ministerului Sănătăţii, a sumelor 
necesare acoperirii plăţii TVA 
aferente bunurilor şi serviciilor 
achiziţionate în cadrul Programului 
ROU-T-MOH „Abordarea 
provocărilor sistemului de sănătate 
privind controlul tuberculozei În 
România" finanţat de Fondul Global 
de Luptă Împotriva HIV/SIDA, 
Tuberculozei şi Malariei, aprobat 
pentru perioada 1 octombrie 2018-
31 martie 2023, precum şi pentru 
abrogarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.112/2020 pentru 
asigurarea de la bugetul de stat, 
prin bugetul Ministerului Sănătăţii, a 
sumelor necesare acoperirii plăţii 
TVA aferente bunurilor şi serviciilor 
achiziţionate în cadrul Programului 
ROU-T-MOH „Abordarea 
provocărilor sistemului de sănătate 
privind controlul tuberculozei în 
România”

E70/07.04.2022 
L204/2022

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

58

adoptat de Senat 
(06.05.2022)

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.38/2022 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative în 
vederea eficientizării gestionării 
deşeurilor

E71/07.04.2022 
L205/2022

- procedură de urgenţă

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

59

adoptat de Senat 
(06.05.2022)

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.39/2022 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative în 
domeniul gestionării financiare a 
fondurilor europene şi pentru 
adoptarea unor măsuri privind 
beneficiarii de fonduri europene

 E72/07.04.2022 
L206/2022

- procedură de urgenţă

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

60

adoptat de Senat 
(06.05.2022)
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.40/2022 privind instituirea unor 
măsuri pentru derularea 
Programului Naţional de Investiţii 
„Anghel Saligny” şi pentru 
modificarea art.1 alin.(2) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.95/2021 pentru aprobarea 
Programului Naţional de Investiţii 
„Anghel Saligny”

E73/07.04.2022 
L207/2022

- procedură de urgenţă

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

61

adoptat de Senat 
(06.05.2022)

Lege pentru modificarea Legii 
nr.56/1997 pentru aplicarea 
prevederilor Convenției privind 
interzicerea dezvoltării, producerii, 
stocării și folosirii armelor chimice și 
distrugerea acestora

E78/08.04.2022 
L208/2022

- procedură de urgenţă

-lege organicăTrimis la promulgare

- prioritate 
legislativă

62

adoptat de Senat 
(16.05.2022)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(29.06.2022)

Proiect de lege privind participarea 
personalului Ministerului Afacerilor 
Interne la Centrul de Excelenţă 
pentru Managementul Crizelor şi 
Răspuns la Dezastre

E79/08.04.2022 
L209/2022

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

63

adoptat de Senat 
(25.05.2022)

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.41/2022 pentru instituirea 
Sistemului naţional privind 
monitorizarea transporturilor rutiere 
de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-
Transport şi de abrogare a art. 
XXVIII din Ordonanţa de urgenţi a 
Guvernului nr. 130/2021 privind 
unele măsuri fiscal-bugetare, 
prorogarea unor termene, precum şi 
pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative

E80/08.04.2022 
L210/2022

- procedură de urgenţă

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

64

adoptat de Senat 
(10.05.2022)
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.42/2022 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.27/2022 privind 
măsurile aplicabile clienţilor finali din 
piața de energie electrică şi gaze 
naturale în perioada 1 aprilie 2022-
31 martie 2023, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor 
acte normative din domeniul energiei

E81/11.04.2022 
L211/2022

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

65

adoptat de Senat 
(09.05.2022)

Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţã a Guvernului nr.43/2022 
privind regimul de control al 
operațiunilor cu produse cu dublă 
utilizare

E82/14.04.2022 
L227/2022

- procedură de urgenţă

-lege organicăTrimis la promulgare

66

adoptat de Senat 
(09.05.2022)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(29.06.2022)

Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.44/2022 privind stabilirea unor 
măsuri în cadrul sistemului de 
sănătate, precum și pentru 
interpretarea, modificarea și 
completarea unor acte normative

E83/14.04.2022 
L228/2022

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

67

adoptat de Senat 
(11.05.2022)

Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.45/2022 privind unele măsuri 
pentru diminuarea arieratelor 
bugetare ale unor operatori 
economici din industria națională de 
apărare

E84/14.04.2022 
L229/2022

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

68

adoptat de Senat 
(09.05.2022)
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţã 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

E85/15.04.2022 
L230/2022

- procedură de urgenţă

-lege organicăTrimis la promulgare

69

adoptat de Senat 
(09.05.2022)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(29.06.2022)

Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.47/2022 privind ajustarea 
preţurilor contractelor de achiziţie 
publică/ contractelor sectoriale/ 
contractelor de concesiune/ 
acordurilor - cadru

E86/15.04.2022 
L231/2022

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

70

adoptat de Senat 
(11.05.2022)

Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã 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

E87/15.04.2022 
L232/2022

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

71

adoptat de Senat 
(11.05.2022)

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã 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

E88/15.04.2022 
L233/2022

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

72

adoptat de Senat 
(11.05.2022)
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.50/2022 pentru reglementarea 
muncii în domeniul maritim

E89/15.04.2022 
L234/2022

- procedură de urgenţă

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

73

adoptat de Senat 
(14.05.2022)

Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.51/2022 privind instituirea unei 
scheme de ajutor de stat pentru 
susţinerea activităţii crescătorilor din 
sectoarele bovine, suine şi avicol în 
contextul crizei economice generate 
de pandemia COVID 19

E90/21.04.2022 
L247/2022

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

74

adoptat de Senat 
(09.05.2022)

Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.52/2022 privind unele măsuri 
bugetare destinate organizării şi 
desfăşurării celei de-a 21-a ediţii a 
Conferinţei Plenipotenţiarilor Uniunii 
Internaţionale a Telecomunicaţiilor 
la Bucureşti, în perioada 26 
septembrie -14 octombrie 2022

E91/21.04.2022 
L248/2022

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

75

adoptat de Senat 
(16.05.2022)

Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.53/2022 privind modificarea şi 
completarea Legii nr. 129/2019 
pentru prevenirea şi combaterea 
spălării banilor şi finanţării 
terorismului, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor 
acte normative

E92/21.04.2022 
L249/2022

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

76

adoptat de Senat 
(16.05.2022)

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.54/2022 pentru completarea Legii 
nr.99/2016 privind achiziţiile 
sectoriale

E93/21.04.2022 
L250/2022

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

77

adoptat de Senat 
(16.05.2022)
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Proiect de lege pentru modificarea şi
 completarea Legii nr.167/2014 
privind exercitarea profesiei de bonă

E96/29.04.2022 
L255/2022

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

78

adoptat de Senat 
(08.06.2022)

Proiect de lege pentru completarea 
art.11 alin.(1) din Legea nr.50/1991 
privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii

E97/29.04.2022 
L256/2022

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

79

adoptat de Senat 
(14.06.2022)

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.55/2022 pentru modificarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.60/2020 privind unele măsuri 
financiare în vederea implementării 
proiectelor de infrastructură fazate 
din perioada de programare 2007-
2013, finanțate din fondurile Uniunii 
Europene aferente perioadei de 
programare 2014-2020, precum și 
în vederea elaborării și 
implementării strategiilor teritoriale 
integrate în perioada de programare 
2021-2027

E94/29.04.2022 
L257/2022

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

80

adoptat de Senat 
(23.05.2022)

Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.56/2022 privind unele măsuri de 
eficientizare a activității turistice 
aferente sezonului turistic estival 
2022 pe litoralul românesc al Mării 
Negre

E95/29.04.2022 
L258/2022

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

81

adoptat de Senat 
(23.05.2022)
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Lege privind abilitarea Guvernului 
de a emite ordonanțe

E107/06.05.2022
 L281/2022

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăA devenit Legea nr. 
186/22.06.2022 
promulgatã prin decret 
nr. 908/22.06.2022 
publicatã în M.O. 
617/23.06.2022

- prioritate 
legislativă

82

adoptat de Senat 
(18.05.2022)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(08.06.2022)

Proiect de lege privind 
supravegherea prudenţială a 
societăţilor de servicii de investiţii 
financiare, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor 
acte normative

E105/06.05.2022
 L282/2022

- procedură de urgenţă

-lege organicăTrimis la promulgare

- prioritate 
legislativă

83

adoptat de Senat 
(07.06.2022)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(29.06.2022)

Lege pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgență 
a Guvernului nr.32/2012 privind 
organismele de plasament colectiv 
în valori mobiliare şi societăţile de 
administrare a investiţiilor, precum şi
 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.297/2004 privind piaţa de 
capital, a Legii nr.74/2015 privind 
administratorii de fonduri de investiţii 
alternative, precum şi a Legii 
nr.24/2017 privind emitenţii de 
instrumente financiare şi operaţiuni 
de piaţă

E104/06.05.2022
 L283/2022

- procedură de urgenţă

-lege organicăTrimis la promulgare

- prioritate 
legislativă

84

adoptat de Senat 
(07.06.2022)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(29.06.2022)

Buletin legislativ sesiunea februarie - iunie 2022 
Biroul baze de date economice și legislative 

                        Informații la data de 5 iulie 25



Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Lege privind cerințele de 
accesibilitate aplicabile produselor și 
serviciilor

E99/03.05.2022 
L284/2022

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăTrimis la promulgare

85

adoptat de Senat 
(08.06.2022)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(29.06.2022)

Proiect de lege pentru modificarea și
 completarea Legii nr.335/2013 
privind efectuarea stagiului pentru 
absolvenții de învățământ superior

E102/06.05.2022
 L285/2022

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

86

adoptat de Senat 
(15.06.2022)

Lege privind unele măsuri pentru 
reducerea riscului seismic al 
clădirilor

E103/06.05.2022
 L286/2022

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăTrimis la promulgare

87

adoptat de Senat 
(23.05.2022)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(22.06.2022)

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.57/2022 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.202/2002 
privind egalitatea de şanse şi de 
tratament între femei şi bărbaţi şi 
pentru modificarea art.3 
alin.(2indice1) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.121/2021 
privind stabilirea unor măsuri la 
nivelul administraţiei publice 
centrale şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative

E98/02.05.2022 
L287/2022

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

88

adoptat de Senat 
(30.05.2022)

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.58/2022 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative 
din domeniul protecției 
consumatorilor

E100/05.05.2022
 L288/2022

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

89

adoptat de Senat 
(30.05.2022)
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.59/2022 pentru modifcarea unor 
acte normative în domeniul străinilor

E101/05.05.2022
 L289/2022

- procedură de urgenţă

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

90

adoptat de Senat 
(03.06.2022)

Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.60/2022 privind stabilirea cadrului 
instituţional şi financiar de 
implementare şi gestionare a 
fondurilor alocate României prin 
Fondul pentru modernizare, precum 
şi pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative

E109/06.05.2022
 L290/2022

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

91

adoptat de Senat 
(30.05.2022)

Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.61/2022 privind unele măsuri 
pentru acordarea de microgranturi şi 
granturi pentru capital de lucru 
entităţilor din domeniul 
agroalimentar cu finanţare din 
fonduri externe nerambursabile

E110/06.05.2022
 L291/2022

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

92

adoptat de Senat 
(30.05.2022)

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.62/2022 pentru modificarea 
art.262 alin.(3indice2) din Legea 
nr.85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolvenţei şi de 
insolvenţă şi a Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.19/2022 
privind unele măsuri referitoare la 
garanţiile de bună execuţie 
constituite în cadrul contractelor de 
achiziţie publică şi al contractelor 
sectoriale

E111/09.05.2022
 L307/2022

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

93

adoptat de Senat 
(07.06.2022)
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã 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

E112/10.05.2022
 L308/2022

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

94

adoptat de Senat 
(07.06.2022)

Lege privind valorificarea adaptată a 
unor măsuri dovedite benefice 
pentru instituțiile din domeniul 
justiției instituite pe perioada stării 
de alertă declarate în vederea 
prevenirii și combaterii efectelor 
pandemiei de COVID-19

E108/12.05.2022
 L310/2022

- procedură de urgenţă

-lege organicăTrimis la promulgare

95

adoptat de Senat 
(07.06.2022)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(29.06.2022)

Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţã a Guvernului nr.64/2022 
privind ajustarea preţurilor şi a 
valorii devizelor generale în cadrul 
proiectelor finanţate din fonduri 
externe nerambursabile

E113/11.05.2022
 L311/2022

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăTrimis la promulgare

96

adoptat de Senat 
(07.06.2022)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(29.06.2022)

Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.65/2022 privind reglementarea 
unor măsuri pentru stingerea unor 
obligaţii fiscale şi bugetare ale 
Societăţii Naţionale de Transport 
Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfă” 
S.A.

E114/12.05.2022
 L312/2022

- procedură de urgenţă

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

97

adoptat de Senat 
(10.06.2022)

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.66/2022 pentru completarea Legii 
nr.16/2017 privind detaşarea 
salariaţilor în cadrul prestării de 
servicii transnaţionale

E115/12.05.2022
 L313/2022

- procedură de urgenţă

-lege organicăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

98

adoptat de Senat 
(10.06.2022)
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Lege privind obligaţiunile garantate, 
precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative în 
domeniul financiar

E116/16.05.2022
 L323/2022

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăTrimis la promulgare

- prioritate 
legislativă

99

adoptat de Senat 
(14.06.2022)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(29.06.2022)

Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.67/2022 privind unele măsuri 
fiscale, precum şi pentru 
modificarea şi completarea art.59 
din Legea nr.207/2015 privind Codul 
de procedură fiscală

E117/18.05.2022
 L324/2022

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

100

adoptat de Senat 
(14.06.2022)

Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.68/2022 privind unele măsuri 
pentru asigurarea sălii principale de 
conferinţă necesară pentru 
organizarea şi desfăşurarea celei de-
a 21-a ediții a Conferinței 
Plenipotențiarilor Uniunii 
Internaționale a Telecomunicațiilor 
la Bucureşti, în perioada 26 
septembrie - 14 octombrie 2022

E122/26.05.2022
 L341/2022

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

101

adoptat de Senat 
(20.06.2022)

Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.70/2022 privind prevenirea, 
verificarea şi constatarea 
neregulilor/dublei finanţări, a 
neregulilor grave apărute în 
obţinerea şi utilizarea fondurilor 
externe 
nerambursabile/rambursabile 
alocate României prin Mecanismul 
de Redresare şi Rezilienţă şi/sau a 
fondurilor publice naţionale aferente 
acestora şi recuperarea creanţelor 
rezultate

E124/26.05.2022
 L342/2022

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

102

adoptat de Senat 
(20.06.2022)
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suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.71/2022 pentru modificarea 
art.155 alin.(1) din Legea 
nr.286/2009 privind Codul penal

E125/30.05.2022
 L358/2022

- procedură de urgenţă

-lege organicăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

103

adoptat de Senat 
(27.06.2022)

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.72/2022 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

E126/30.05.2022
 L359/2022

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

104

adoptat de Senat 
(27.06.2022)

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.73/2022 pentru completarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.132/2020 privind măsuri de sprijin 
destinate salariaţilor şi angajatorilor 
în contextul situaţiei epidemiologice 
determinate de răspândirea 
coronavirusului SARS-CoV-2, 
precum şi pentru stimularea creşterii 
ocupării forţei de muncă

E127/31.05.2022
 L360/2022

- procedură de urgenţă

-lege organicăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

105

adoptat de Senat 
(27.06.2022)

Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.74/2022 privind acordarea, unui 
ajutor financiar pensionarilor 
sistemului public de pensii, ai 
sistemului pensiilor militare de stat, 
precum şi beneficiarilor de drepturi 
prevăzute de legi cu caracter 
special, în luna iulie 2022

E128/02.06.2022
 L361/2022

- procedură de urgenţă

-lege organicăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

106

adoptat de Senat 
(27.06.2022)
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suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.75/2022 pentru completarea Legii 
nr.82/1992 privind rezervele de stat

E129/03.06.2022
 L362/2022

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

107

adoptat de Senat 
(27.06.2022)

Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.76/2022 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Agenţiei 
Naţionale pentru Dezvoltarea 
Infrastructurii în Sănătate

E131/03.06.2022
 L363/2022

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

108

adoptat de Senat 
(27.06.2022)

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.77/2022 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.96/2000 privind 
organizarea şi funcţionarea Băncii 
de Export-Import a României 
EximBank -S.A.

E132/06.06.2022
 L364/2022

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

109

adoptat de Senat 
(27.06.2022)

Lege privind stabilirea unor măsuri 
de punere în aplicare a 
Regulamentului (UE) 2020/1503 al 
Parlamentului European şi al 
Consiliului din 7 octombrie 2020 
privind furnizorii europeni de servicii 
de finanţare participativă pentru 
afaceri şi de modificare a 
Regulamentului (UE) 2017/1129 şi a 
Directivei (UE) 2019/1937

E133/08.06.2022
 L376/2022

- procedură de urgenţă

-lege organicăTrimis la promulgare

- prioritate 
legislativă

110

adoptat de Senat 
(22.06.2022)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(29.06.2022)

Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.78/2022 privind unele măsuri 
pentru ocuparea posturilor aferente 
funcțiilor publice vacante și 
temporar vacante care au atribuții în 
implementarea Planului național de 
redresare și reziliență al României

E138/09.06.2022
 L377/2022

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăcu raport finalizat

111
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suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.79/2022 pentru completarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.202/2008 privind punerea în 
aplicare a sancțiunilor internaționale

E139/09.06.2022
 L378/2022

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăcu raport finalizat

112

Lege privind gestionarea şi 
utilizarea fondurilor Interreg şi a 
contribuţiei publice naţionale, pentru 
obiectivul „Cooperare teritorială 
europeană", în perioada 2021-2027

E137/15.06.2022
 L384/2022

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăTrimis la promulgare

113

adoptat de Senat 
(22.06.2022)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(29.06.2022)

Lege pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.32/2012 privind 
organismele de plasament colectiv 
în valori mobiliare şi societăţile de 
administrare a investiţiilor, precum şi
 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.297/2004 privind piaţa de 
capital

E140/16.06.2022
 L385/2022

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăTrimis la promulgare

- prioritate 
legislativă

114

adoptat de Senat 
(22.06.2022)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(29.06.2022)

Lege privind modificarea şi 
completarea Legii nr.318/2015 
pentru înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei Naţionale de 
Administrare a Bunurilor 
Indisponibilizate şi pentru 
modificarea şi completarea unor 
acte normative, precum şi pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.135/2010 privind Codul de 
procedură penală

E142/17.06.2022
 L386/2022

- procedură de urgenţă

-lege organicăTrimis la promulgare

- prioritate 
legislativă

115

adoptat de Senat 
(22.06.2022)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(29.06.2022)

Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.80/2022 privind reglementarea 
unor măsuri în domeniul ocupării 
posturilor în sectorul bugetar

E143/17.06.2022
 L387/2022

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăcu raport finalizat

116
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Proiect 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

E144/17.06.2022
 L388/2022

- procedură de urgenţă

în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

117

Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã 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

E145/17.06.2022
 L389/2022

- procedură de urgenţă

în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

118

Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.85/2022 privind modificarea şi 
completarea unor acte normative 
din domeniul fiscal şi vamal

E148/17.06.2022
 L390/2022

- procedură de urgenţă

în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

119

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã 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 2023"

E146/20.06.2022
 L401/2022

- procedură de urgenţă

în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

120
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Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.84/2022 privind combaterea 
acţiunilor speculative şi pentru 
modificarea şi completarea unor 
acte normative

E147/20.06.2022
 L402/2022

- procedură de urgenţă

în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

121

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.86/2022 pentru modificarea și 
completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.58/1998 privind organizarea și 
desfășurarea activității de turism în 
România

E149/23.06.2022
 L403/2022

- procedură de urgenţă

în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

122

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.87/2022 pentru modificarea și 
completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.18/2009 privind organizarea și 
finanțarea rezidențiatului, precum și 
pentru modificarea și completarea 
unor acte normative privind unele 
măsuri din domeniul sănătății

E150/23.06.2022
 L404/2022

- procedură de urgenţă

în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

123

Proiect de lege pentru modificarea şi
 completarea Legii nr.17/2000 
privind asistenţa socială a 
persoanelor vârstnice

E153/27.06.2022
 b434/2022 -lege organicănerepartizat de Biroul 

permanent la comisii

124

Proiect de lege pentru modificarea şi
 completarea Legii nr.278/2013 
privind emisiile industriale

E154/27.06.2022
 b435/2022 -lege organicănerepartizat de Biroul 

permanent la comisii

125

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.88/2022 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative în 
vederea gestionării fondurilor 
europene nerambursabile destinate 
dezvoltării regionale

E156/28.06.2022
 b445/2022

- procedură de urgenţă

nerepartizat de Biroul 
permanent la comisii

126
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Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.89/2022 privind înfiinţarea, 
administrarea şi dezvoltarea 
infrastructurilor şi serviciilor 
informatice de tip cloud utilizate de 
autorităţile şi instituţiile publice

E157/28.06.2022
 b446/2022

- procedură de urgenţă

nerepartizat de Biroul 
permanent la comisii

127

Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.90/2022 privind acordarea unor 
facilităţi pentru creditele acordate de 
bănci şi instituţii financiare 
nebancare anumitor categorii de 
debitori

E159/29.06.2022
 b459/2022

- procedură de urgenţă

nerepartizat de Biroul 
permanent la comisii

128

Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.91/2022 privind unele măsuri 
pentru asigurarea implementării 
proiectelor contractate în cadrul 
Programului Operaţional 
Competitivitate, Apelul 2, Acţiunea 
2.3.3, din fonduri externe 
nerambursabile şi pentru asigurarea 
sustenabilitiţii acestora

E160/29.06.2022
 b460/2022

- procedură de urgenţă

nerepartizat de Biroul 
permanent la comisii

129

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.92/2022 pentru modificarea 
art.34 alin.(1) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.57/2015 
privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice în anul 2016, 
prorogarea unor termene, precum şi 
unele măsuri fiscal-bugetare

E161/29.06.2022
 b461/2022

- procedură de urgenţă

nerepartizat de Biroul 
permanent la comisii

130

Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.93/2022 privind restituirea 
sumelor reprezentând taxa specială 
pentru autoturisme şi autovehicule, 
taxa pe poluare pentru autovehicule, 
taxa pentru emisiile poluante 
provenite de la autovehicule şi 
timbrul de mediu pentru autovehicule

E162/29.06.2022
 b462/2022

- procedură de urgenţă

nerepartizat de Biroul 
permanent la comisii

131
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Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.94/2022 pentru modificarea și 
completarea Ordonanțe de urgență 
a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ

E163/29.06.2022
 b463/2022

- procedură de urgenţă

nerepartizat de Biroul 
permanent la comisii

132

Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.95/2022 privind aprobarea 
programelor guvernamentale 
„Studentinvest" şi „FamilyStart", 
precum şi pentru modificarea 
art.128 alin.(1) din Legea 
nr.272/2004 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor copilului

E164/29.06.2022
 b464/2022

- procedură de urgenţă

nerepartizat de Biroul 
permanent la comisii

133

Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.96/2022 privind gestionarea 
financiară a fondurilor europene 
dedicate Afacerilor Interne alocate 
României pentru perioada de 
programare 2021-2027

E165/29.06.2022
 b465/2022

- procedură de urgenţă

nerepartizat de Biroul 
permanent la comisii

134

Buletin legislativ sesiunea februarie - iunie 2022 
Biroul baze de date economice și legislative 

                        Informații la data de 5 iulie 36



Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.98/2022 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.101/2011 privind 
reglementarea condiţiilor pentru 
vânzarea unor imobile, proprietate 
privată a statului, aflate în 
administrarea Regiei Autonome 
„Administraţia Patrimoniului 
Protocolului de Stat", a imobilelor 
proprietatea Regiei Autonome 
„Administraţia Patrimoniului 
Protocolului de Stat", pentru 
reglementarea situaţiei juridice a 
unor imobile, pentru reglementarea 
cheltuielilor de cazare în unele 
situaţii speciale, precum şi pentru 
modificarea unor acte normative, 
precum şi pentru modificarea unui 
alt act normativ

E167/29.06.2022
 b466/2022

- procedură de urgenţă

nerepartizat de Biroul 
permanent la comisii

135

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.97/2022 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.66/2011 privind 
prevenirea, constatarea şi 
sancţionarea neregulilor apărute în 
obţinerea şi utilizarea fondurilor 
europene şi/sau a fondurilor publice 
naţionale aferente acestora

E166/29.06.2022
 b467/2022

- procedură de urgenţă

nerepartizat de Biroul 
permanent la comisii

136

Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.90/2022 privind aprobarea 
Schemei de ajutor de stat IMM 
INVEST PLUS şi a componentelor 
acesteia - IMM INVEST ROMÂNIA, 
AGRO IMM INVEST, IMM PROD, 
GARANT CONSTRUCT, 
INNOVATION şi RURAL INVEST

E168/30.06.2022
 b480/2022

- procedură de urgenţă

nerepartizat de Biroul 
permanent la comisii

137
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Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.100/2022 privind aprobarea şi 
implementarea Planului naţional de 
măsuri cu privire la protecţia şi 
incluziunea persoanelor strămutate 
din Ucraina, beneficiare de protecţie 
temporară în România, precum şi 
pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative

E169/30.06.2022
 b481/2022

- procedură de urgenţă

nerepartizat de Biroul 
permanent la comisii

138

Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.101/2022 privind reglementarea 
unor măsuri fiscal-bugetare pentru 
suportarea de la bugetul de stat a 
sumelor aferente reducerilor 
procentuale şi/sau corecţiilor 
financiare aplicate pentru abaterile 
de la conformitatea cu legislaţia din 
domeniul achiziţiilor publice, precum 
şi a altor creanţe bugetare

E170/30.06.2022
 b482/2022

- procedură de urgenţă

nerepartizat de Biroul 
permanent la comisii

139

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.102/2022 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.207/2015 
privind Codul de procedură fiscală

E171/30.06.2022
 b483/2022

- procedură de urgenţă

nerepartizat de Biroul 
permanent la comisii

140

Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.103/2022 privind unele măsuri 
pentru creşterea capacităţii de 
control la frontieră a Autorităţii 
Vamale Române

E172/30.06.2022
 b484/2022

- procedură de urgenţă

nerepartizat de Biroul 
permanent la comisii

141

Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.105/2022 privind aprobarea 
continuării Programului-pilot de 
acordare a unui suport alimentar 
pentru preşcolarii şi elevii din 300 de 
unităţi de învăţământ preuniversitar 
de stat

E174/30.06.2022
 b485/2022

- procedură de urgenţă

nerepartizat de Biroul 
permanent la comisii

142
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Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.104/2022 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.17/2014 privind 
unele măsuri de reglementare a 
vânzării terenurilor agricole situate 
în extravilan şi de modificare a Legii 
nr.268/2001 privind privatizarea 
societăţilor ce deţin în administrare 
terenuri proprietate publică şi privată 
a statului cu destinaţie agricolă şi 
înfiinţarea Agenţiei Domeniilor 
Statului

E173/30.06.2022
 b486/2022

- procedură de urgenţă

nerepartizat de Biroul 
permanent la comisii

143

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.107/2022 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.12/1998 privind 
transportul pe căile ferate române şi 
reorganizarea Societăţii Naţionale a 
Căilor Ferate Române, precum şi 
pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative

E176/30.06.2022
 b487/2022

- procedură de urgenţă

nerepartizat de Biroul 
permanent la comisii

144

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.106/2022 pentru susţinerea 
acordării de reduceri ale preţurilor la 
benzină şi motorină şi pentru 
modificarea art.18 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.41/2022 
pentru instituirea Sistemului naţional 
privind monitorizarea transporturilor 
rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat 
RO e-Transport şi de abrogare a 
art.XXVIII din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr.130/2021 privind 
unele măsuri fiscal-bugetare, 
prorogarea unor termene, precum şi 
pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative

E175/30.06.2022
 b488/2022

- procedură de urgenţă

nerepartizat de Biroul 
permanent la comisii

145
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Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.108/2022 privind decarbonizarea 
sectorului energetic

E177/30.06.2022
 b489/2022

- procedură de urgenţă

nerepartizat de Biroul 
permanent la comisii

146

- proiecte de lege şi propuneri legislative primite 
la Senat în calitate de Cameră decizională

55

Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr. 21/2012 privind modificarea şi 
completarea Legii educaţiei 
naţionale nr.1/2011

plx237/2012/19.0
6.2012 
L317/2012

- procedură de urgenţă

-lege organicăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului (proiectul se 
aflã în reexaminare, în 
urma Deciziei de 
neconstitutionalitate)

147

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(19.06.2012)

adoptat de Senat 
(05.05.2020)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(04.05.2022)

Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.90/2018 privind unele măsuri 
pentru operaţionalizarea Secţiei 
pentru investigarea infracţiunilor din 
justiţie

plx533/2018/14.1
1.2018 
L680/2018

- procedură de urgenţă

-lege organicăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului (proiectul se 
aflã în reexaminare, la 
cererea Presedintelui)

148

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(14.11.2018)

adoptat de Senat 
(10.12.2018)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(22.06.2022)

Proiect de lege privind căutarea 
persoanelor dispărute

/ L410/2021 - procedură de urgenţă

-lege organicăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

- prioritate 
legislativă

149

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(08.03.2022)

Buletin legislativ sesiunea februarie - iunie 2022 
Biroul baze de date economice și legislative 

                        Informații la data de 5 iulie 40



Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Proiect de lege pentru modificarea şi
 completarea unor acte normative în 
domeniul comunicaţiilor electronice 
şi pentru stabilirea unor măsuri de 
facilitare a dezvoltării reţelelor de 
comunicaţii electronice

plx428/2021/07.1
2.2021 
L532/2021

-lege organicăTrimis la promulgare

- prioritate 
legislativă

150

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(07.12.2021)
adoptat de Senat 
(02.03.2022)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(22.06.2022)

adoptat de Senat 
(29.06.2022)

Propunere legislativă pentru 
modificarea și completarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.24/2008 privind accesul la 
propriul dosar și deconspirarea 
Securității

/ b22/2022
-lege organicăîn procedurã 

parlamentarã la 
Camera Deputatilor

151

Propunere legislativă privind 
modificarea art.131 și 132 din Legea 
nr.304/2004 privind organizarea 
judiciară

/ L34/2022

-lege organicăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

152

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(02.02.2022)

Propunere legislativă pentru 
completarea O.U.G nr.57/2019 
privind Codul administrativ

plx344/2021/02.0
2.2022 L35/2022

-lege organicăRespins de Camera 
decizională

153

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(02.02.2022)
respins de Senat 
(29.06.2022)

Propunere legislativă pentru 
completarea art.61 din Legea 
nr.47/1992 privind organizarea și 
funcționarea Curții Constituționale

plx382/2021/02.0
2.2022 L36/2022

-lege organicăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

154

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(02.02.2022)
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Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.121/2021 privind stabilirea unor 
măsuri la nivelul administrației 
publice centrale și pentru 
modificarea și completarea unor 
acte normative

plx574/2021/02.0
2.2022 L37/2022

- procedură de urgenţă

-lege organicăînscris pe ordinea de 
zi (restituit la comisie, 
pentru raport 
suplimentar) 

155

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(02.02.2022)

Propunere legislativă pentru 
completarea și modificarea Legii 
educației naționale nr.1/2011

/ b60/2022
-lege organicăîn procedurã 

parlamentarã la 
Camera Deputatilor

156

Propunere legislativă pentru 
modificarea și completarea Legii 
nr.241/2006 a serviciului de 
alimentare cu apă și de canalizare

/ L70/2022

-lege organicăRespins de ambele 
Camere

157

respins de Camera 
Deputatilor 
(09.02.2022)
respins de Senat 
(28.03.2022)

Proiect de lege pentru aprobarea 
Contractului de finanţare (Spitalul 
Regional de Urgenţă Cluj) dintre 
România şi Banca Europeană de 
Investiţii, semnat la Bucureşti la 11 
noiembrie 2021 şi la Luxemburg la 
15 noiembrie 2021

plx15/2022/15.02
.2022 L77/2022

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăA devenit Legea nr. 
113/21.04.2022 
promulgatã prin decret 
nr. 532/21.04.2022 
publicatã în M.O. 
470/11.05.2022

- prioritate 
legislativă

158

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(15.02.2022)

adoptat de Senat 
(28.03.2022)

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.134/2021 pentru aprobarea 
Acordului de împrumut (Mecanismul 
de redresare și reziliență) dintre 
Comisia Europeană și România, 
semnat la București la 26 noiembrie 
2021 și la Bruxelles la 15 decembrie 
2021

plx1/2022/15.02.
2022 L78/2022

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăA devenit Legea nr. 
114/21.04.2022 
promulgatã prin decret 
nr. 533/21.04.2022 
publicatã în M.O. 

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(15.02.2022)

adoptat de Senat 
(28.03.2022)
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Proiect de lege pentru desfiinţarea 
Secţiei pentru investigarea 
infracţiunilor din justiţie

plx44/2022/21.02
.2022 L99/2022

- procedură de urgenţă

-lege organicăA devenit Legea nr. 
49/11.03.2022 
promulgatã prin decret 
nr. 274/11.03.2022 
publicatã în M.O. 
244/11.03.2022

- prioritate 
legislativă

160

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(21.02.2022)

adoptat de Senat 
(28.02.2022)

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă 21/2004 
privind Sistemul Naţional de 
Management al Situaţiilor de 
Urgenţă, publicată în Monitorul 
Oficial, Partea I, numărul 361 din 26 
aprilie 2004, cu modificările 
ulterioare, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.15/2005, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi pentru 
modificarea Legii nr.55 din 15 mai 
2020 privind unele măsuri pentru 
prevenirea şi combaterea efectelor 
pandemiei de COVID-19, publicată 
în Monitorul Oficial, Partea I, 
numărul 396 din data de 15 mai 
2020, cu modificările şi completările 
ulterioare

plx504/2021/01.0
3.2022 
L114/2022

- procedură de urgenţă

-lege organicăRespins de Camera 
decizională

161

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(01.03.2022)

respins de Senat 
(04.04.2022)

Propunere legislativă pentru 
abrogarea alin.(7indice1) şi 
(7indice2) ale art.168 din Legea 
educaţiei naţionale nr.1/2011

plx572/2021/01.0
3.2022 
L115/2022

-lege organicăînscris pe ordinea de 
zi (restituit la comisie, 
pentru raport 
suplimentar) 

162

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(01.03.2022)
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Propunere legislativă privind 
modificarea alin.(5) al art.29 din 
Legea nr.144/2007 privind 
înființarea, organizarea și 
funcționarea Agenției Naționale de 
Integritate

/ b117/2022
-lege organicăîn procedurã 

parlamentarã la 
Camera Deputatilor

163

Propunere legislativă pentru 
modificarea și completarea art.11 
din Legea nr.51/1991 privind 
securitatea națională a României

plx561/2021/14.0
3.2022 
L138/2022

-lege organicăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

164

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(14.03.2022)

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.55/2020 privind unele măsuri 
pentru prevenirea şi combaterea 
efectelor pandemiei de COVID-19 
precum şi pentru modificarea şi 
completarea OUG nr.21/2004 
privind Sistemul Naţional de 
Management al Situaţiilor de 
Urgenţă

plx537/2021/24.0
3.2022 
L157/2022

-lege organicăRespins de Camera 
decizională

165

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(21.03.2022)
respins de Senat 
(29.06.2022)

Proiect de lege pentru ratificarea 
Acordului între Guvernul României şi
 Guvernul Regatului Haşemit al 
Iordaniei privind cooperarea în 
domeniul prevenirii, limitării şi 
înlăturării efectelor dezastrelor, 
semnat la 4 aprilie 2021, la Amman

plx16/2022/21.03
.2022 L158/2022

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăA devenit Legea nr. 
131/09.05.2022 
promulgatã prin decret 
nr. 781/09.05.2022 
publicatã în M.O. 
467/10.05.2022

166

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(23.03.2022)

adoptat de Senat 
(19.04.2022)
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Proiect de Lege pentru ratificarea 
Acordului între Guvernul României şi
 Guvernul Republicii Moldova 
privind recunoaşterea reciprocă a 
diplomelor, certificatelor şi titlurilor 
ştiinţifice, semnat la Bucureşti, la 23 
noiembrie 2021

plx45/2022/23.03
.2022 L159/2022

-lege ordinarăA devenit Legea nr. 
174/09.06.2022 
promulgatã prin decret 
nr. 883/09.06.2022 
publicatã în M.O. 
567/10.06.2022

167

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(23.03.2022)
adoptat de Senat 
(09.05.2022)

Propunere legislativă pentru 
completarea Legii educaţiei 
naţionale nr.1/2011

plx538/2021/23.0
3.2022 
L160/2022

-lege organicăTrimis la promulgare

168

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(23.03.2022)
adoptat de Senat 
(14.06.2022)

Propunere legislativă privind 
asigurarea accesului persoanelor 
fizice la servicii de internet în bandă 
largă, la punct fix

plx575/2021/23.0
3.2022 
L161/2022

-lege organicăA devenit Legea nr. 
175/09.06.2022 
promulgatã prin decret 
nr. 884/09.06.2022 
publicatã în M.O. 
567/10.06.2022

169

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(23.03.2022)

adoptat de Senat 
(11.05.2022)

Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.7/2022 privind stabilirea unor 
măsuri pentru aplicarea 
Regulamentului de punere în 
aplicare (UE) 2015/1998 din 5 
noiembrie 2015 de stabilire a 
măsurilor detaliate de implementare 
a standardelor de bază comune în 
domeniul securităţii aviaţiei, aşa 
cum a fost modificat prin 
Regulamentul de punere în aplicare 
(UE) 2019/103 al Comisiei din 23 
ianuarie 2019

plx47/2022/21.03
.2022 L162/2022

- procedură de urgenţă

-lege organicăTrimis la promulgare

170

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(21.03.2022)

adoptat de Senat 
(27.06.2022)
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Propunere legislativă privind 
protecţia avertizorilor în interes 
public

plx573/2021/28.0
3.2022 
L182/2022

-lege organicăRespins de Camera 
decizională

171

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(28.03.2022)
respins de Senat 
(02.05.2022)

Proiect de lege privind datele 
deschise și reutilizarea informațiilor 
din sectorul public

plx17/2022/29.03
.2022 L183/2022

- procedură de urgenţă

-lege organicăA devenit Legea nr. 
179/09.06.2022 
promulgatã prin decret 
nr. 888/09.06.2022 
publicatã în M.O. 
577/14.06.2022

- prioritate 
legislativă

172

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(29.03.2022)

adoptat de Senat 
(18.05.2022)

Propunere legislativă pentru 
modificarea și completarea Legii 
educației naționale nr.1/2011

plx614/2021/29.0
3.2022 
L184/2022

- procedură de urgenţă

-lege organicăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

173

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(29.03.2022)

Proiect de lege pentru ratificarea 
Acordului între Guvernul României şi
 Guvernul Republicii Moldova 
privind implementarea programului 
de asistenţă tehnică şi financiară în 
baza unui ajutor financiar 
nerambursabil în valoare de 100 
milioane de euro acordat de 
România Republicii Moldova, 
semnat la Chişinău, la 11 februarie 
2022

plx151/2022/05.0
4.2022 
L212/2022

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăA devenit Legea nr. 
129/05.05.2022 
promulgatã prin decret 
nr. 779/05.05.2022 
publicatã în M.O. 
463/09.05.2022

174

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(05.04.2022)

adoptat de Senat 
(19.04.2022)
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Propunere legislativă pentru 
modificarea și completarea Legii 
nr.50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcții, 
pentru modificarea și completarea 
Legii nr.350/2001 privind 
amenajarea teritoriului și 
urbanismului și pentru modificarea și
 completarea Legii contenciosului 
administrativ nr.554/2004

/ b219/2022
-lege organicăîn procedurã 

parlamentarã la 
Camera Deputatilor

175

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.35/1997 privind organizarea şi 
funcţionarea instituţiei Avocatul 
Poporului, republicată şi de 
modificare şi abrogare a unor 
articole din Legea nr.8/2016 privind 
înfiinţarea mecanismelor prevăzute 
de Convenţia privind drepturile 
persoanelor cu dizabilităţi

plx576/2021/12.0
4.2022 
L235/2022

-lege organicăRespins de Camera 
decizională

176

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(12.04.2022)
respins de Senat 
(29.06.2022)

Propunere legislativă pentru 
modificarea și completarea și 
modificarea Legii educației naționale 
nr.1/2011

/ L236/2022 - procedură de urgenţă

-lege organicăTrimis la promulgare

177

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(13.04.2022)

adoptat de Senat 
(27.06.2022)

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
educaţiei naţionale nr.1/2011

plx4/2022/27.04.
2022 L259/2022

-lege organicăTrimis la promulgare

178

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(27.04.2022)
adoptat de Senat 
(27.06.2022)

Propunere legislativă privind 
introducerea disciplinei "Istoria 
Revoluției din 1989 și a schimbării 
de regim din România"

plx3/2022/04.05.
2022 L292/2022

-lege organicăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

179

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(04.05.2022)
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Propunere legislativă pentru 
modificarea și completarea Legii 
nr.554/2004 a contenciosului 
administrativ

plx2/2022/09.05.
2022 L309/2022

- procedură de urgenţă

-lege organicăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

180

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(09.05.2022)

Propunere legislativă pentru 
modificarea art.44 alin.(9) din Legea 
educaţiei naţionale nr.1/2011

plx46/2022/10.05
.2022 L314/2022

-lege organicăînscris pe ordinea de 
zi (restituit la comisie, 
pentru raport 
suplimentar) 

181

respins de Camera 
Deputatilor 
(10.05.2022)

Propunere legislativă „Legea 
suveranităţii - Legea pentru 
protejarea interesului superior şi 
suveran al poporului şi al 
cetăţeanului român

plx79/2022/10.05
.2022 L315/2022

-lege organicăRespins de ambele 
Camere

182

respins de Camera 
Deputatilor 
(10.05.2022)

respins de Senat 
(29.06.2022)

Propunere legislativă pentru 
completarea Legii nr.303/2004 
privind statutul magistraţilor

plx26/2022/16.05
.2022 L325/2022

-lege organicăRespins de Camera 
decizională

183

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(16.05.2022)
respins de Senat 
(29.06.2022)

Propunere legislativă pentru 
completarea art.201 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ

/ L326/2022

-lege organicăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

184

respins de Camera 
Deputatilor 
(18.05.2022)

Propunere legislativă pentru 
modificarea și completarea Legii 
audiovizualului nr.504/2002

/ L343/2022

-lege organicăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

185

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(23.05.2022)
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Propunere legislativă privind 
constituirea şi funcţionarea 
parcurilor agro-zootehnice

plx41/2022/23.05
.2022 L344/2022

-lege ordinarăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

186

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(23.05.2022)

Proiect de lege pentru ratificarea 
Protocolului semnat de partea 
română la Bucureşti, la 5 martie 
2020, la Acordul dintre Guvernul 
României, Guvernul Republicii 
Slovace, Cabinetul de Miniştri al 
Ucrainei şi Guvernul Republicii 
Ungare privind înfiinţarea 
Batalionului multinaţional de geniu, 
semnat la Budapesta la 18 ianuarie 
2002

plx184/2022/25.0
5.2022 
L345/2022

-lege ordinarăTrimis la promulgare

- prioritate 
legislativă

187

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(25.05.2022)
adoptat de Senat 
(20.06.2022)

Propunere legislativă pentru 
modificarea art.23 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.137/2000 
privind prevenirea şi sancţionarea 
tuturor formelor de discriminare

plx187/2022/25.0
5.2022 
L346/2022

-lege organicăA devenit Legea nr. 
193/28.06.2022 
promulgatã prin decret 
nr. 929/28.06.2022 
publicatã în M.O. 
643/29.06.2022

188

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(25.05.2022)

adoptat de Senat 
(07.06.2022)

Propunere legislativă pentru 
abrogarea lit.ş) a art.99 din Legea 
nr.303/2004 privind statutul 
judecătorilor şi procurorilor

plx89/2022/25.05
.2022 L347/2022

-lege organicăRespins de ambele 
Camere

189

respins de Camera 
Deputatilor 
(25.05.2022)
respins de Senat 
(29.06.2022)

Propunere legislativă privind 
scutirea unităților administrativ-
teritoriale de la plata unor taxe și 
tarife pentru proiecte de interes 
public

/ b350/2022
-lege organicăîn procedurã 

parlamentarã la 
Camera Deputatilor

190
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Propunere legislativă pentru 
modificarea Legii nr.1/2011 - Legea 
Educaţiei Naţionale, publicată în 
Monitorul Oficial al României, partea 
I, nr.18, din 10 ianuarie 2011, cu 
modificările şi completările ulterioare

/ b367/2022
-lege organicăîn procedurã 

parlamentarã la 
Camera Deputatilor

191

Propunere legislativă pentru 
completarea Legii educației 
naționale nr.1/2011

plx138/2022/08.0
6.2022 
L379/2022

-lege organicăcu raport finalizat

192

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(08.06.2022)

Proiect de lege privind stabilirea 
cadrului organizatoric în scopul 
operaționalizării la nivel național a 
Sistemului de intrare/ieșire și a 
Sistemului european de informații și 
de autorizare privind călătoriile

plx185/2022/15.0
6.2022 
L391/2022

- procedură de urgenţă

-lege organicăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(15.06.2022)

Proiect de lege pentru realizarea 
capabilității operaționale aeriene de 
tranziție prevăzută în Concepția de 
realizare graduală a capabilității de 
apărare aeriană în cadrul 
programului "Avion multirol al 
Forțelor Aeriene"

plx370/2022/21.0
6.2022 
L405/2022

- procedură de urgenţă

-lege organicăTrimis la promulgare

194

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(21.06.2022)

adoptat de Senat 
(27.06.2022)

Propunere legislativă pentru 
modificarea și completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ

plx152/2022/21.0
6.2022 
L406/2022

-lege organicăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(21.06.2022)

Proiect de lege privind zonele 
metropolitane, precum și pentru 
modificarea și completarea unor 
acte normative

plx339/2022/21.0
6.2022 
L407/2022

- procedură de urgenţă

-lege organicăTrimis la promulgare

196

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(21.06.2022)

adoptat de Senat 
(29.06.2022)
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Stadiul proiectului de 
lege

Propunere legislativă pentru 
completarea art.205 din Legea 
educației naționale nr.1/2011

plx149/2022/22.0
6.2022 
L408/2022

-lege organicăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

197

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(22.06.2022)

Proiect de lege pentru ratificarea 
Convenţiei privind Organizaţia 
Internaţională de Asistenţă Maritimă 
pentru Navigaţie, deschisă spre 
semnare în perioada 27 ianuarie 
2021-26 ianuarie 2022, semnată de 
România, la Paris, la 23 septembrie 
2021

plx217/2022/27.0
6.2022 
b447/2022

-lege ordinarănerepartizat de Biroul 
permanent la comisii

198

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(27.06.2022)

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.69/2022 pentru modificarea şi 
completarea Legii educaţiei 
naţionale nr.1/2011 şi prorogarea 
unor termene

plx315/27.06.202
2 b448/2022

- procedură de urgenţă

nerepartizat de Biroul 
permanent la comisii

199

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(27.06.2022)

Proiect de lege pentru ratificarea 
Acordului între Guvernul României şi
 Guvernul Regatului Arabiei Saudite 
privind cooperarea în domeniul 
apărării, semnat la Riad, la 24 
ianuarie 2022

plx247/2022/29.0
6.2022 
b490/2022

-lege ordinarănerepartizat de Biroul 
permanent la comisii

200

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(29.06.2022)

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.80/1995 privind statutul cadrelor 
militare

plx167/2022/29.0
6.2022 
b491/2022

-lege organică

201

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(29.06.2022)
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

- propuneri legislative depuse la Senat spre 
dezbatere

291

Lege privind transmiterea unor 
terenuri din domeniul public al 
statului aflate în administrarea 
Ministerului Transporturilor și 
Infrastructurii şi concesiunea 
Companiei Naţionale de Căi Ferate 
„CFR” - SA, în domeniul public al 
judeţului Mureş

/24.06.2020 
L481/2020

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere 
(proiectul se aflã în 

adoptat de Senat 
(08.09.2020)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(21.12.2021)

respins de Senat 
(02.05.2022)

Propunere legislativă pentru 
modificarea și completarea Legii 
nr.120/2006 a monumentelor de for 
public

/01.07.2020 
L503/2020

-lege ordinarăcu raport finalizat 
(proiectul se aflã în 
reexaminare, la 
cererea Presedintelui)

203

adoptat de Senat 
(08.09.2020)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(08.03.2022)

Lege pentru modificarea și 
completarea Legii viei și vinului în 
sistemul organizării comune a pieței 
vitivinicole nr.164/2015

bpi650/2020/20.0
8.2020 
L619/2020

-lege ordinarăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului (proiectul se 
aflã în reexaminare, la 
cererea Presedintelui)

204

adoptat de Senat 
(18.11.2020)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(23.03.2022)

Lege pentru modificarea și 
completarea art.229 din Legea 
nr.71/2011 pentru punerea în 
aplicare a Legii nr.287/2009 privind 
Codul civil

/22.02.2021 
L90/2021

-lege organicăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere 
(proiectul se aflã în 
reexaminare, în urma 
Deciziei de 
neconstitutionalitate)

205

respins de Senat 
(02.06.2021)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(07.12.2021)

respins de Senat 
(27.06.2022)
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Lege pentru modificarea Legii 
vânătorii și a protecției fondului 
cinegetic nr.407/2006

/15.04.2021 
L180/2021

-lege ordinarăA devenit Legea nr. 
171/08.06.2022 
promulgatã prin decret 
nr. 877/08.06.2022 
publicatã în M.O. 
560/08.06.2022

206

adoptat de Senat 
(14.09.2021)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(09.11.2021)

adoptat de Senat 
(02.05.2022)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(25.05.2022)

Lege pentru modificarea art.6 
alin.(9) din Legea educației fizice si 
sportului nr.69/2000

bpi269/2021/26.0
5.2021 
L296/2021

-lege ordinarăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului (proiectul se 
aflã în reexaminare, în 
urma Deciziei de 
neconstitutionalitate)

207

adoptat de Senat 
(04.10.2021)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(21.12.2021)

Lege pentru modificarea Ordonanței 
Guvernului nr.2/2001 privind regimul 
juridic al contravențiilor și a Legii 
nr.286/2009 privind Codul Penal

bpi344/2021/23.0
6.2021 
L354/2021

-lege organicăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului (proiectul se 
aflã în reexaminare, în 
urma Deciziei de 
neconstitutionalitate)

208

adoptat de Senat 
(15.10.2021)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(28.03.2022)
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Lege pentru completarea 
Ordonanței Guvernului nr.2/2001 
privind regimul juridic al 
contravențiilor

bpi345/2021/23.0
6.2021 
L355/2021

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere 
(proiectul se aflã în 
reexaminare, în urma 
Deciziei de 
neconstitutionalitate)

209

adoptat de Senat 
(15.10.2021)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(21.12.2021)

respins de Senat 
(28.03.2022)

Lege privind transmiterea unor 
bunuri imobile din domeniul public al 
statului aflate în administrarea 
Ministerului Transporturilor și 
Infrastructurii și concesiunea 
Companiei Naționale de Căi Ferate 
C.F.R. - S.A. în domeniul public al 
municipiului Brad și al comunelor 
Șoimuș, Luncoiu de Jos, Vălișoara și
 Băița

/30.06.2021 
L376/2021

-lege organicăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere 
(proiectul se aflã în 
reexaminare, în urma 
Deciziei de 

adoptat de Senat 
(15.10.2021)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(21.12.2021)

respins de Senat 
(11.04.2022)

Propunere legislativă pentru 
modificarea și completarea Legii 
69/2000 a educației fizice și sportului

/01.02.2022 
b21/2022 Retras de către 

iniţiator

211

Propunere legislativă pentru 
modificarea și completarea Legii 
educației naționale nr.1/2011

/ L98/2022
-lege ordinarăîn lucru, la comisiile 

permanente ale 
Senatului

212
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Lege privind stabilirea unor măsuri 
referitoare la executarea sancţiunilor 
contravenţionale aplicate în temeiul 
art.4 alin.(1) din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr.129/2021 
privind implementarea formularului 
digital de intrare în România, 
abrogată prin Ordonanța de urgență 
a Guvernului nr.22/2022 pentru 
abrogarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.129/2021 privind 
implementarea formularului digital 
de intrare în România

/08.02.2022 
L116/2022

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăTrimis la promulgare

213

adoptat de Senat 
(11.04.2022)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(29.06.2022)

Lege  pentru modificarea și 
completarea art.56(indice1) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr.57/2007 privind regimul ariilor 
naturale protejate, conservarea 
habitatelor naturale protejate, a 
florei și faunei sălbatice

/08.02.2022 
L117/2022

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăTrimis la promulgare

214

adoptat de Senat 
(14.03.2022)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(23.03.2022)

Propunere legislativă pentru 
modificarea art.(2indice3) din 
Ordonanța Guvernului nr.58 din 21 
august 1998 privind organizarea și 
desfășurarea activității de turism în 
Romania

/02.02.2022 
L123/2022

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

215

respins de Senat 
(11.04.2022)

Propunere legislativă privind 
completarea Ordonanței de Urgență 
a Guvernului nr.195/2002 privind 
circulația pe drumurile publice

/02.02.2022 
L124/2022

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

216

adoptat de Senat 
(27.04.2022)

Propunere legislativă  pentru 
modificarea și completarea Legii 
educației naționale nr.1/2011

plx608/2021/01.0
2.2022 
L125/2022

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

217

respins de Senat 
(11.04.2022)

Propunere legislativă pentru 
completarea art.38 Legea-cadru 
153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice

bpi765/01.02.202
2 L126/2022

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

218

respins de Senat 
(04.04.2022)
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Propunere legislativă  pentru 
instituirea Programului de stimulare 
a transportului feroviar de călători 
şi/sau de marfă

bpi768/2021/01.0
2.2022 
L127/2022

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

219

respins de Senat 
(19.04.2022)

Lege privind înfiinţarea Muzeului 
Naţional al Revoluţiei Anticomuniste 
din Decembrie 1989

bpi772/2021/01.0
2.2022 
L128/2022

-lege ordinarăTrimis la promulgare

220

adoptat de Senat 
(11.04.2022)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(29.06.2022)

Propunere legislativă  pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.49/1991 privind acordarea de 
indemnizaţii şi sporuri invalizilor, 
veteranilor şi văduvelor de război şi 
a Legii nr.44/1994 privind veteranii 
de război, precum şi unele drepturi 
ale invalizilor şi văduvelor de război

bpi773/2021/01.0
2.2022 
L129/2022

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

221

adoptat de Senat 
(27.04.2022)

Propunere legislativă privind 
modificarea şi completarea Legii 
nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii, republicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I nr.652 din 28 august 2015, 
cu modificările şi completările 
ulterioare

bpi777/2021/01.0
2.2022 
L130/2022

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

222

adoptat de Senat 
(11.04.2022)

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.272/2004 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor copilului

bpi778/2021/01.0
2.2022 
L131/2022

-lege organicăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

223

adoptat de Senat 
(27.04.2022)
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Lege pentru completarea Legii 
nr.134/2010 privind Codul de 
procedură civilă

bpi779/2021/01.0
2.2022 
L132/2022

-lege ordinarăA devenit Legea nr. 
192/28.06.2022 
promulgatã prin decret 
nr. 928/28.06.2022 
publicatã în M.O. 
643/29.06.2022

224

adoptat de Senat 
(02.05.2022)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(31.05.2022)

Propunere legislativă privind 
decontarea de către stat a unor 
tehnici de reproducere umană 
asistată medical

/03.02.2022 
L133/2022

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

225

respins de Senat 
(04.04.2022)

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea 
articolului 3 din Legea apelor nr.107 
din 25 septembrie 1996

bpi6/2022/07.02.
2022 L139/2022

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

226

adoptat de Senat 
(04.05.2022)

Propunere legislativă privind 
anularea unor creanţe bugetare, 
precum şi pentru modificarea art.3 
alin.(5) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.129/2021 privind 
implementarea formularului digital 
de intrare în România

bpi7/2022/07.02.
2022 L140/2022

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

227

respins de Senat 
(11.04.2022)

Propunere legislativă pentru 
reducerea costurilor facturate la 
energia electrică şi gaze naturale

bpi9/2022/07.02.
2022 L141/2022

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

228

respins de Senat 
(11.04.2022)

Propunere legislativă pentru 
completarea art.72 şi art.128 din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice

bpi18/2022/07.02
.2022 L142/2022

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

229

adoptat de Senat 
(04.05.2022)

Buletin legislativ sesiunea februarie - iunie 2022 
Biroul baze de date economice și legislative 

                        Informații la data de 5 iulie 57



Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Propunere legislativă pentru 
modificarea și completarea Legii 
dialogului social nr.62/2011

/09.02.2022 
L143/2022

-lege organicăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

230

respins de Senat 
(11.04.2022)

Propunere legislativă privind unele 
măsuri pentru dezvoltarea 
infrastructurii de producție și stocare 
a energiei electrice și de echilibrare 
a Sistemului Electroenergetic 
Național, prin construirea și 
operarea centralelor eoliene și 
fotovoltaice prevăzute cu capacități 
de stocare a energiei electrice

/09.02.2022 
L144/2022

-lege organicăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

231

respins de Senat 
(09.05.2022)

Propunere legislativă pentru 
modificarea și completarea Legii 
nr.307/2006 privind apărarea 
împotriva incendiilor

/09.02.2022 
L145/2022

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

232

respins de Senat 
(11.04.2022)

Propunere legislativă pentru 
modificarea art.II din Legea 
nr.328/2006 pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.39/2005 
privind cinematografia

bpi19/2022/09.02
.2022 L146/2022

-lege organicăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

233

respins de Senat 
(11.04.2022)

Propunere legislativă pentru 
modificarea alin.(1) al art.8 şi 
alin.(1) al art.9 din Anexa nr.1 
Familia ocupaţională de funcţii 
bugetare "învăţământ ", Capitolul III: 
Culte, SECŢIUNEA 3: Sprijinul 
statului pentru salarizarea 
personalului neclerical al cultelor 
recunoscute din Legea-cadru 
nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice

bpi21/2022/09.02
.2022 L147/2022

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

234

respins de Senat 
(02.05.2022)

Propunere legislativă privind 
asistența spiritual-religioasă în 
spitale și statutul clerului spitalicesc

/14.02.2022 
L163/2022

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

235

respins de Senat 
(11.05.2022)
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Propunere legislativă pentru 
modificarea și completarea art.84 
din Legea nr.272/2004 privind 
protecția și promovarea drepturilor 
copilului și pentru completarea 
art.121 din Legea nr.286/2009 
privind Codul penal

/14.02.2022 
L164/2022

-lege organicăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

236

adoptat de Senat 
(02.05.2022)

Propunere legislativă privind 
transmiterea terenurilor și altor 
active patrimoniale aflate în 
patrimoniul societăților comerciale și 
regiilor la care statul sau una sau 
mai multe autorități ale 
administrației publice locale este 
acționar majoritar

/14.02.2022 
L165/2022

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

237

adoptat de Senat 
(23.05.2022)

Propunere legislativă pentru 
modificarea art.32 alin.(2) lit.c) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr.195/2002 privind circulația pe 
drumurile publice

/15.02.2022 
L166/2022

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

238

adoptat de Senat 
(11.05.2022)

Propunere legislativă pentru 
modificarea Ordonanței de urgență 
a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ și pentru 
modificarea Legii-cadru nr.153/2017 
privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice

/15.02.2022 
L167/2022

-lege organicăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

239

adoptat de Senat 
(11.05.2022)

Propunere legislativă pentru 
modificarea și completarea Legii 
55/2020 privind unele măsuri pentru 
prevenirea și combaterea efectelor 
pandemiei de COVID-19

/15.02.2022 
L168/2022

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

240

respins de Senat 
(23.05.2022)

Propunere legislativă pentru 
modificarea Ordonanței de urgență 
a Guvernului nr.51/2008 privind 
ajutorul public judiciar în materie 
civilă

/15.02.2022 
L169/2022

-lege organicăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

241

adoptat de Senat 
(11.05.2022)
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Propunere legislativă pentru 
completarea articolului 6 din Legea 
nr.31/1990 privind societățile și 
completarea articolului 40 din Legea 
nr.287/2009 privind Codul Civil

bpi43/2022/15.02
.2022 L170/2022

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

242

adoptat de Senat 
(26.05.2022)

Propunere legislativă pentru 
modificarea și completarea 
Ordonanței de Urgență a Guvernului 
nr.44/2008 privind desfășurarea 
activităților economice de către 
persoanele fizice autorizate, 
întreprinderile individuale și 
întreprinderile familiale

bpi44/2022/15.02
.2022 L171/2022

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

243

respins de Senat 
(02.05.2022)

Propunere legislativă pentru 
modificarea art.41 al Legii 
nr.119/1996 cu privire la actele de 
stare civilă

/16.02.2022 
L172/2022

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

244

respins de Senat 
(11.05.2022)

Lege pentru anularea unor obligații 
fiscale

/18.03.2022 
L173/2022

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăTrimis la promulgare

245

adoptat de Senat 
(11.04.2022)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(29.06.2022)

Propunere legislativă privind 
modificarea Legii educaţiei naţionale 
nr.1/2011, publicată în Monitorul 
Oficial al României, partea I, nr.18, 
din 10 ianuarie 2011, cu modificările 
şi completările ulterioare

plx6/2022/ 
L174/2022

-lege organicăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

246

adoptat de Senat 
(11.05.2022)

Propunere legislativă pentru 
scăderea prețurilor la combustibil 
prin reducerea poverii taxelor și 
modificarea art.291 alin.(3) din 
Legea 227/2015 Codul Fiscal

/21.02.2022 
L185/2022

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

247

respins de Senat 
(18.05.2022)
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Propunere legislativă pentru 
modificarea și completarea Legii 
nr.185/2013 privind amplasarea și 
autorizarea mijloacelor de 
publicitate, pentru modificarea și 
completarea Ordonanței de Guvern 
nr.43/1997 privind regimul 
drumurilor și pentru modificarea și 
completarea Legii nr.50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de 
construcții

/22.02.2022 
L186/2022

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

248

adoptat de Senat 
(16.05.2022)

Lege pentru modificarea și 
completarea Legii nr.61/1991 pentru 
sancționarea faptelor de încălcare a 
unor norme de conviețuire socială, a 
ordinii și liniștii publice

/22.02.2022 
L187/2022

-lege ordinarăTrimis la promulgare

249

adoptat de Senat 
(18.05.2022)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(29.06.2022)

Propunere legislativă pentru 
modificarea Legii nr.286/2009 
privind Codul penal

/22.02.2022 
L188/2022

-lege organicăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

250

respins de Senat 
(18.05.2022)

Propunere legislativă pentru 
modificarea și completarea Legii 
nr.55/2020 privind unele măsuri 
pentru prevenirea și combaterea 
efectelor pandemiei de COVID-19, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.396 din 15 
mai 2020

/22.02.2022 
L189/2022

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

251

respins de Senat 
(16.05.2022)

Propunere legislativă privind 
abrogarea Legii nr.555/2004 privind 
unele măsuri pentru privatizarea 
Societății Naționale a Petrolului 
Petrom - S.A. București

/23.02.2022 
L190/2022

-lege organicăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

252

respins de Senat 
(02.05.2022)
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Propunere legislativă pentru 
modificarea și completarea Legii 
nr.168/2020 pentru recunoașterea 
meritelor personalului participant la 
acțiuni militare, misiuni și operații pe 
teritoriul sau în afara teritoriului 
statului român și acordarea unor 
drepturi acestuia, familiei acestuia și 
urmașilor celui decedat

/23.02.2022 
L191/2022

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

253

respins de Senat 
(16.05.2022)

Propunere legislativă pentru 
modificarea art.4 alin.(5) din Legea 
nr.55/2020 privind unele măsuri 
pentru prevenirea și combaterea 
efectelor pandemiei de COVID-19

bpi46/2022/21.02
.2022 L192/2022

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

254

respins de Senat 
(16.05.2022)

Propunere legislativă pentru 
completarea Legii nr.7/2006 privind 
statutul funcționarului public 
parlamentar

bpi70/2022/21.02
.2022 L193/2022

- procedură de urgenţă

-lege organicăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

255

adoptat de Senat 
(16.05.2022)

Propunere legislativă privind 
Statutul asistenţilor maternali 
profesionişti

bpi72/22.02.2022
 L194/2022

- procedură de urgenţă

-lege organicăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

256

respins de Senat 
(18.05.2022)

Propunere legislativă pentru 
adoptarea unor măsuri fiscale cu 
caracter temporar pentru livrarea de 
carburanţi

bpi73/2022/22.02
.2022 L195/2022

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

257

respins de Senat 
(18.05.2022)

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
fondului funciar nr.18/1991

bpi74/2022/22.02
.2022 L196/2022

- procedură de urgenţă

-lege organicăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

258

adoptat de Senat 
(02.06.2022)

Propunere legislativă pentru 
modificarea și completarea Legii 
nr.213/2015 privind Fondul de 
Garantare a Asiguraților

/25.02.2022 
L197/2022

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

259

respins de Senat 
(18.05.2022)
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Propunere legislativă privind 
modificarea și completarea art.164 
din Legea 53/2003 - Codul Muncii, 
cu privire la stabilirea salariului 
minim brut pe țară garantat în plată 
la valoarea coșului minim de 
consum pentru un trai decent

/25.02.2022 
L198/2022

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

260

respins de Senat 
(18.05.2022)

Propunere legislativă pentru 
modificarea și completarea art.90 
din Legea nr.46/2008 - Codul Silvic 
și înființarea registrului terenurilor 
degradate ce trebuie împădurite

/25.02.2022 
L199/2022

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

261

respins de Senat 
(02.05.2022)

Propunere legislativă pentru 
modificarea art.60 din Legea 
nr.46/2008 - Codul Silvic, 
republicată, cu modificările și 
completările ulterioare

/25.02.2022 
L200/2022

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

262

respins de Senat 
(02.05.2022)

Propunere legislativă „Voluntari 
pentru crize umanitare” privind 
stabilirea unor măsuri de protecție 
socială a persoanelor care participă 
la activități de voluntariat pentru 
crize umanitare și/sau dezastre

/01.03.2022 
L213/2022

- procedură de urgenţă

-lege organicăRetras de către 
iniţiator

263

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.114/1996 privind locuinţele

bpi75/28.02.2022
 L214/2022

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

264

respins de Senat 
(23.05.2022)

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea alin.(1) 
al art.139 din Legea nr.53/2003 - 
Codul Muncii

bp184/28.02.202
2 L215/2022

- procedură de urgenţă

-lege organicăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

265

respins de Senat 
(23.05.2022)

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea OUG 
92/2021 privind regimul deşeurilor

bpi85/28.02.2022
 L216/2022

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

266

adoptat de Senat 
(30.05.2022)
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Propunere legislativă privind 
protecția socială a persoanelor din 
Ucraina care solicită protecția 
statului român

/01.03.2022 
L217/2022

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

267

respins de Senat 
(23.05.2022)

Propunere legislativă pentru 
completarea unor acte normative cu 
privire la regimul străinilor în 
România şi încadrarea în muncă a 
străinilor pe teritoriul României

/01.03.2022 
L218/2022

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

268

respins de Senat 
(23.05.2022)

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea art.471 
din Legea nr.227/2015 privind Codul 
fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare

/02.03.2022 
L219/2022

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

269

respins de Senat 
(23.05.2022)

Propunere legislativă pentru 
completarea Legii nr.153/2017 
privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice

/02.03.2022 
L220/2022

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

270

respins de Senat 
(23.05.2022)

Propunere legislativă pentru 
modificarea și completarea Legii 
nr.21/1991 a cetățeniei române

bpi/2022/02.03.2
022 L221/2022

-lege organicăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

271

adoptat de Senat 
(25.05.2022)

Propunere legislativă pentru 
completarea art.37 din Legea 
nr.46/2008 - Codul Silvic, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare

/03.03.2022 
L222/2022

-lege organicăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

272

respins de Senat 
(02.05.2022)

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.321/2009 privind comercializarea 
produselor alimentare

/03.03.2022 
L223/2022

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

273

respins de Senat 
(23.05.2022)
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Propunere legislativă pentru 
modificarea și completarea art.803 
din Legea nr.96/2005 privind 
reforma în domeniul sănătății

/03.03.2022 
L224/2022

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

274

respins de Senat 
(23.05.2022)

Propunere legislativă privind 
modificarea și completarea Legii 
nr.165/2016 privind siguranța 
operațiunilor petroliere offshore

/03.03.2022 
L225/2022

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

275

adoptat de Senat 
(09.05.2022)

Propunere legislativă pentru 
modificarea Legii nr.53/2003 - Codul 
Muncii

/03.03.2022 
L226/2022

-lege organicăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

276

respins de Senat 
(23.05.2022)

Propunere legislativă pentru 
modificarea și completarea legii 
nr.514 din 28 noiembrie 2003 
privind organizarea și exercitarea 
profesiei de consilier juridic, cu 
modificările și completările ulterioare

bpi98/2022/07.03
.2022 L237/2022

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

277

adoptat de Senat 
(30.05.2022)

Lege pentru completarea Legii 
drepturilor pacientului nr.46/2003

/08.03.2022 
L238/2022

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăTrimis la promulgare

278

adoptat de Senat 
(16.05.2022)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(15.06.2022)

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea art.18 
din Legea nr. 211/2004 privind 
unele măsuri pentru asigurarea 
informării, sprijinirii şi protecţiei 
victimelor infracţiunii, precum şi 
pentru modificarea şi completarea 
art.6 lit.e) din Legea nr.217 din 2003 
pentru prevenirea şi combaterea 
violenţei domestice

/08.03.2022 
L239/2022 -lege ordinarăRetras de către 

iniţiator

279
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.208/2015 privind alegerea 
Senatului și a Camerei Deputaților, 
precum și pentru organizarea și 
funcționarea Autorității Electorale 
Permanente

/08.03.2022 
L240/2022

-lege organicăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

280

adoptat de Senat 
(23.05.2022)

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.76/2002 privind sistemul 
asigurărilor pentru şomaj şi 
stimularea ocupării forţei de muncă

bpi99/08.03.2022
 L241/2022

-lege organicăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

281

respins de Senat 
(30.05.2022)

Propunere legislativă pentru 
completarea Legii nr.98/2016 privind 
achiziţiile publice şi a Legii 
nr.99/2016 privind achiziţiile 
sectoriale

bpi100/08.03.202
2 L242/2022

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

282

adoptat de Senat 
(30.05.2022)

Propunere legislativă pentru 
completarea Ordonanței de urgență 
a Guvernului nr.41/2016 privind 
stabilirea unor măsuri de 
simplificare la nivelul administrației 
publice centrale și pentru 
modificarea și completarea unor 
acte normative

/09.03.2022 
L243/2022

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

283

adoptat de Senat 
(30.05.2022)

Propunere legislativă privind 
instituirea Zilei Sportului Românesc 
în prima duminică din luna iunie

/09.03.2022 
L244/2022

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

284

adoptat de Senat 
(30.05.2022)

Propunere legislativă privind 
implementarea Programului 
Național "Casa noastră"

/09.03.2022 
L245/2022

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

285

respins de Senat 
(23.05.2022)
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Lege pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.155/2001 privind 
aprobarea programului de 
gestionare a câinilor fără stăpân

/09.03.2022 
L246/2022

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăTrimis la promulgare

286

adoptat de Senat 
(18.05.2022)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(31.05.2022)

Propunere legislativă pentru 
modificarea și completarea Legii 
privind Codul fiscal nr.227/2015

bpi134/2022/14.0
3.2022 
L251/2022

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

287

adoptat de Senat 
(09.06.2022)

Propunere legislativă pentru 
transparența utilizării și eficienței 
sumelor în cadrul Programului 
pentru promovarea exporturilor prin 
completarea Ordonanței de urgență 
nr.120/2002 privind aprobarea 
Sistemului de susținere și 
promovare a exportului cu finanțare 
de la bugetul de stat

/14.03.2022 
L252/2022

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

288

respins de Senat 
(30.05.2022)

Lege privind instituirea Zilei 
naționale a sportului cu balonul oval

/17.03.2022 
L253/2022

-lege ordinarăTrimis la promulgare

289

adoptat de Senat 
(30.05.2022)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(29.06.2022)

Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.256/2018 
privind unele măsuri necesare 
pentru implementarea operațiunilor 
petroliere de către titularii de 
acorduri petroliere referitoare la 
perimetre petroliere offshore

/15.04.2022 
L254/2022

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăA devenit Legea nr. 
157/25.05.2022 
promulgatã prin decret 
nr. 827/25.05.2022 
publicatã în M.O. 
516/25.05.2022

290

adoptat de Senat 
(11.05.2022)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(18.05.2022)
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Propunere legislativă privind 
reglementarea modalității de 
raportare a stocurilor la produsele 
agricole

bpi140/2022/21.0
3.2022 
L260/2022

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

291

adoptat de Senat 
(08.06.2022)

Propunere legislativă pentru 
modificarea și completarea Legii 
cooperației agricole nr.566/2004

bpi141/2022/21.0
3.2022 
L261/2022

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

292

respins de Senat 
(14.06.2022)

Propunere legislativă privind 
integrarea pe piața forței de muncă 
din România a cetățenilor străini 
pentru modificarea și completarea 
unor acte normative

bpi142/2022/21.0
3.2022 
L262/2022

- procedură de urgenţă

-lege organicăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

293

respins de Senat 
(22.06.2022)

Propunere legislativă pentru 
completarea art.22 din Legea 
nr.227/2015 privind Codul fiscal

bpi144/2022/21.0
3.2022 
L263/2022

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

294

respins de Senat 
(08.06.2022)

Propunere legislativă pentru 
modificarea alin.(8) al art.151 din 
Legea nr.127/2019 privind sistemul 
public de pensii

bpi145/2022/21.0
3.2022 
L264/2022

-lege organicăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

295

adoptat de Senat 
(30.05.2022)

Propunere legislativă privind 
instituirea unor măsuri pentru 
stimularea ocupării pe piața muncii 
din România

bpi146/2022/21.0
3.2022 
L265/2022

-lege organicăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

296

respins de Senat 
(30.05.2022)

Propunere legislativă pentru 
aplicarea unor măsuri de sprijin 
pentru angajatori și salariați în 
situații de criză, altele decât cele din 
perioada stării de 
urgență/asediu/alertă

bpi159/2022/21.0
3.2022 
L266/2022

-lege organicăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

297

adoptat de Senat 
(30.05.2022)
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Propunere legislativă pentru 
modificarea art.17 alin.(4) din Legea 
nr.160/1998 pentru organizarea și 
exercitarea profesiunii de medic 
veterinar

/22.03.2022 
L267/2022

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

298

respins de Senat 
(08.06.2022)

Propunere legislativă pentru 
completarea Legii nr.273/2004 
privind procedura adopției

/22.03.2022 
L268/2022

-lege organicăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

299

adoptat de Senat 
(07.06.2022)

Propunere legislativă pentru 
modificarea și completarea Legii 
nr.152/1998 privind înființarea 
Agenției Naționale pentru Locuințe

/23.03.2022 
L269/2022

-lege organicăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

300

respins de Senat 
(14.06.2022)

Propunere legislativă pentru 
completarea articolului 12 litera B 
din O.U.G. nr.158/2005 privind 
concediile și indemnizațiile de 
asigurări sociale de sănătate

/23.03.2022 
L270/2022

-lege organicăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

301

adoptat de Senat 
(07.06.2022)

Propunere legislativă pentru 
modificarea Legii nr.227/2015 
privind Codul Fiscal

/23.03.2022 
L271/2022

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

302

adoptat de Senat 
(15.06.2022)

Propunere legislativă pentru 
modificarea alin.(1)-(3) ale art.77 din 
Legea nr.227/2015 privind Codul 
fiscal

/23.03.2022 
L272/2022

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

303

adoptat de Senat 
(15.06.2022)

Propunere legislativă pentru 
modificarea și completarea Legii 
nr.111/1995 privind depozitul legal 
de documente

/23.03.2022 
L273/2022

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

304

adoptat de Senat 
(15.06.2022)

Propunere legislativă pentru 
modificarea Legii nr.153/2017 
privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice cu modificările şi 
completările ulterioare

/23.03.2022 
L274/2022

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

305

respins de Senat 
(14.06.2022)
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Propunere legislativă privind 
modificarea și completarea Legii 
122/2006 privind azilul în România

/24.03.2022 
L275/2022

- procedură de urgenţă

-lege organicăînscris pe ordinea de 
zi (restituit la comisie, 
pentru raport 
suplimentar) 

306

Propunere legislativă – Legea 
Pescuitului

/24.03.2022 
L276/2022

-lege organicăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

307

adoptat de Senat 
(27.06.2022)

Propunere legislativă pentru 
completarea Legii nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătății

/24.03.2022 
L277/2022

-lege organicăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

308

adoptat de Senat 
(07.06.2022)

Propunere legislativă privind darea 
in administrare a unor suprafeţe de 
teren

plx90/2022/11.04
.2022 L278/2022

- procedură de urgenţă

-lege organicăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

309

respins de Senat 
(14.06.2022)

Propunere legislativă privind 
instituirea unor măsuri de sprijin 
pentru cetăţenii ucraineni proveniţi 
din zona de conflict armat din 
Ucraina

plx91/2022/11.04
.2022 L279/2022

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

310

respins de Senat 
(08.06.2022)

Propunere legislativă pentru 
transparenţa intereselor membrilor 
Consiliului de Export prin 
completarea Legii nr.176/2010 
privind integritatea în exercitarea 
funcţiilor şi demnităţilor publice, 
pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Agenţiei 
Naţionale de Integritate, precum şi 
pentru modificarea şi completarea 
altor acte normative

plx123/2022/13.0
4.2022 
L280/2022

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

311

adoptat de Senat 
(08.06.2022)
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Stadiul proiectului de 
lege

Propunere legislativă pentru 
completarea Legii nr.227/2015 
privind Codul fiscal

bpi171/2022/28.0
3.2022 
L293/2022

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

312

respins de Senat 
(08.06.2022)

Propunere legislativă pentru 
modificarea art.24 alin.(3) din Legea 
18/1991 privind fondul funciar

bpi172/2022/28.0
3.2022 
L294/2022

- procedură de urgenţă

-lege organicăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

313

respins de Senat 
(20.06.2022)

Lege pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.34/2013 privind 
organizarea, administrarea şi 
exploatarea pajiştilor permanente şi 
pentru modificarea şi completarea 
Legii fondului funciar nr.18/1991

bpi173/2022/28.0
3.2022 
L295/2022

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăTrimis la promulgare

314

adoptat de Senat 
(08.06.2022)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(29.06.2022)

Propunere legislativă privind 
aprobarea procedurii de pregătire 
pentru reutilizare a deşeurilor de 
echipamente electrice şi electronice, 
a cerinţelor tehnice privind 
pregătirea pentru reutilizare şi a 
cerinţelor de raportare şi 
monitorizare a echipamentelor 
electrice şi electronice reutilizate

bpi174/2022/28.0
3.2022 
L296/2022

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

315

respins de Senat 
(20.06.2022)

Propunere legislativă pentru 
modificarea Legii 143/2000 privind 
prevenirea şi combaterea traficului şi
 consumului ilicit de droguri

bpi176/2022/28.0
3.2022 
L297/2022

-lege organicăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

316

adoptat de Senat 
(27.06.2022)

Propunere legislativă pentru 
modificarea Ordonanţei de Urgenţă 
a Guvernului nr.195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice cu 
modificările şi completările ulterioare

bpi177/2022/28.0
3.2022 
L298/2022

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

317

respins de Senat 
(20.06.2022)

Buletin legislativ sesiunea februarie - iunie 2022 
Biroul baze de date economice și legislative 

                        Informații la data de 5 iulie 71



Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Propunere legislativă pentru 
modificarea art.687 din Legea nr.95 
din 14 aprilie 2006 privind reforma in 
domeniul sănătătii

bpi178/2022/28.0
3.2022 
L299/2022

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

318

adoptat de Senat 
(15.06.2022)

Propunere legislativă pentru 
completarea şi modificarea Legii 
educației fizice și sportului 
nr.69/2000

/29.03.2022 
L300/2022

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

319

adoptat de Senat 
(15.06.2022)

Propunere legislativă pentru 
completarea art.10 din Legea 
nr.372/2005 privind performanța 
energetică a clădirilor

/29.03.2022 
L301/2022

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

320

respins de Senat 
(20.06.2022)

Propunere legislativă pentru 
clarificarea accesului la informațiile 
de interes public prin modificarea și 
completarea Legii nr.544/2001 
privind liberul acces la informații de 
interes public

/29.03.2022 
L302/2022

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

321

respins de Senat 
(20.06.2022)

Propunere legislativă pentru 
modificarea art.156 din Legea 
85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolvenţei şi de 
insolvenţă

bpi181/2022/29.0
3.2022 
L303/2022

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

322

respins de Senat 
(15.06.2022)

Propunere legislativă pentru 
modificarea Legii nr.45/2009 privind 
organizarea şi funcţionarea 
Academiei de Ştiinţe Agricole şi 
Silvice Gheorghe Ionescu-Şişeşti şi 
a sistemului de cercetare-dezvoltare 
din domeniile agriculturii, silviculturii 
şi industriei alimentare

bpi182/2022/29.0
3.2022 
L304/2022

- procedură de urgenţă

-lege organicăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

323

respins de Senat 
(20.06.2022)
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Propunere legislativă pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.194/2002 privind 
regimul străinilor în România şi a 
Ordonanţei Guvernului nr.25/2014 
privind încadrarea în muncă şi 
detaşarea străinilor pe teritoriul 
României şi pentru modificarea unor 
acte normative privind regimul 
străinilor în România

bpi184/2022/29.0
3.2022 
L305/2022

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

324

respins de Senat 
(15.06.2022)

Propunere legislativă privind 
modificarea Ordonanței de Urgență 
a Guvernului nr.195/2005 privind 
protecția mediului

/30.03.2022 
L306/2022

- procedură de urgenţă

-lege organicăcu raport finalizat

325

Propunere legislativă pentru 
modificarea și completarea Legii 
nr.126/1995 privind regimul 
materiilor explozive

bpi186/2022/04.0
4.2022 
L316/2022

-lege organicăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

326

Propunere legislativă pentru 
modificarea și completarea Legii 
nr.45/2009 privind organizarea şi 
funcţionarea Academiei de Ştiinţe 
Agricole şi Silvice Gheorghe 
Ionescu-Şişeşti şi a sistemului de 
cercetare-dezvoltare din domeniile 
agriculturii, silviculturii şi industriei 
alimentare

bpi199/2022/04.0
4.2022 
L317/2022

- procedură de urgenţă

-lege organicăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

327

respins de Senat 
(22.06.2022)

Propunere legislativă pentru 
modificarea și completarea Legii 
privind protecţia drepturilor 
persoanelor diagnosticate sau 
suspectate a fi diagnosticate cu boli 
sau afecţiuni alergice nr.4/2021

/05.04.2022 
L318/2022

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

328

adoptat de Senat 
(15.06.2022)

Propunere legislativă privind 
modificarea și completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.39/2005 privind cinematografia 
precum și pentru modificarea Legii 
nr.328/2006 pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.39/2005 
privind cinematografia

/05.04.2022 
L319/2022

-lege organicăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

329

adoptat de Senat 
(07.06.2022)
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Propunere legislativă pentru 
modificarea și completarea 
Ordonanței Guvernului nr.21/1992 
privind protecția consumatorilor

/06.04.2022 
L320/2022

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

330

respins de Senat 
(27.06.2022)

Propunere legislativă pentru 
modificarea și completarea Legii 
nr.248/2005 privind regimul liberei 
circulații a cetățenilor români în 
străinătate

/06.04.2022 
L321/2022

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

331

respins de Senat 
(15.06.2022)

Propunere legislativă pentru 
modificarea și completarea Legii 
nr.334/2006 privind finanțarea 
activității partidelor politice și a 
campaniilor electorale

/07.04.2022 
L322/2022 -lege ordinarăînscris pe ordinea de zi

332

Propunere legislativă privind 
completarea Ordonanței de Urgență 
a Guvernului nr.195/2002 privind 
circulația pe drumurile publice

/23.05.2022 
b326/2022 -lege ordinarătrimis spre avizare

333

Propunere legislativă privind 
serviciul extern specializat în 
resurse umane și salarizare

/24.05.2022 
b327/2022 -lege organicătrimis spre avizare

334

Propunere legislativă Solidaritate cu 
Ucraina pentru interzicerea 
importului și achizițiilor 
intracomunitare de petrol, gaze 
naturale, cărbune și combustibil 
nuclear provenind din Federația 
Rusă pe durata agresiunii 
neprovocate împotriva Ucrainei

/11.04.2022 
L327/2022

- procedură de urgenţă

-lege organicăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

335

respins de Senat 
(22.06.2022)

Propunere legislativă pentru 
modificarea și completarea 
art.(18indice1) din Legea educației 
fizice și sportului nr.69/2000

bpi219/2022/11.0
4.2022 
L328/2022

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

336

adoptat de Senat 
(15.06.2022)

Propunere legislativă pentru 
modificarea și completarea Legii 
nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice

bpi366/2022/25.0
5.2022 
b329/2022

-lege ordinarătrimis spre avizare

337
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Propunere legislativă pentru 
instituirea Zilei Memoriale a 
Holodomorului

bpi220/2022/11.0
4.2022 
L329/2022

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

338

adoptat de Senat 
(27.06.2022)

Propunere legislativă pentru 
completarea Legii nr.53/2003 - 
Codul muncii

bpi367/2022/25.0
5.2022 
b330/2022

-lege organicătrimis spre avizare

339

Propunere legislativă pentru 
modificarea și completarea Legii 
nr.52/2003 privind transparența 
decizională în administrația publică

/12.04.2022 
L330/2022

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

340

respins de Senat 
(27.06.2022)

Propunere legislativă pentru 
modificarea și completarea Legii 
nr.53/2003 privind Codul muncii

bpi368/2022/25.0
5.2022 
b331/2022

-lege organicătrimis spre avizare

341

Propunere legislativă privind 
modificarea Ordonanței Guvernului 
nr.43/1997 privind regimul drumurilor

/12.04.2022 
L331/2022

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăcu raport finalizat

342

Propunere legislativă pentru 
modificarea și completarea 
Ordonanței Guvernului nr.27/2011 
privind transporturile rutiere

bpi385/2022/25.0
5.2022 
b332/2022

-lege ordinarătrimis spre avizare

343

Propunere legislativă pentru 
modificarea Legii-cadru nr.153/2017 
privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice

/13.04.2022 
L332/2022

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

344

respins de Senat 
(15.06.2022)

Propunere legislativă pentru 
modificarea și completarea Legii 
nr.227/2015 privind Codul fiscal

bpi386/2022/25.0
5.2022 
b333/2022

-lege ordinarătrimis spre avizare

345

Propunere legislativă privind 
completarea Legii cadastrului și a 
publicității imobiliare nr.7/1996

/13.04.2022 
L333/2022

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăcu raport finalizat

346
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Propunere legislativă pentru 
modificarea și completarea Legii 
nr.217/2016 privind diminuarea 
risipei alimentare

/26.05.2022 
b334/2022 -lege ordinarătrimis spre avizare

347

Propunere legislativă pentru 
modificarea și completarea Legii 
nr.254 din 19 iulie 2013 privind 
executarea pedepselor și a 
măsurilor privative de libertate 
dispuse de organele judiciare în 
cursul procesului penal

/13.04.2022 
L334/2022

-lege organicăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

348

respins de Senat 
(07.06.2022)

Propunere legislativă pentru 
modificarea articolului 17 din 
Decretul-lege nr.118/1990 privind 
acordarea unor drepturi persoanelor 
persecutate din motive politice de 
dictatura instaurată în data de 6 
martie 1945, precum și celor 
deportate în străinătate, ori 
constituite în prizonieri

/26.05.2022 
b335/2022 trimis spre avizare

349

Propunere legislativă privind 
etichetarea nutriţională voluntară 
Nutri-Score

bpi223/2022/13.0
4.2022 
L335/2022

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

350

respins de Senat 
(22.06.2022)
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Propunere legislativă pentru 
completarea Legii 95/2006, privind 
reforma în domeniul sănătăţii, 
republicată, în Monitorul Oficial al 
României, nr.652 din data de 28 
august 2015, cu modificările şi 
completările ulterioare şi pentru 
modificarea Ordonanţei de Urgenţă 
a Guvernului nr.114 din 28 
decembrie 2018 privind instituirea 
unor măsuri în domeniul investiţiilor 
publice şi a unor măsuri fiscal-
bugetare, modificarea şi 
completarea unor acte normative şi 
prorogarea unor termene, publicată 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.1116 din data de 29 
decembrie 2018, cu modificările şi 
completările ulterioare

bpi224/2022/13.0
4.2022 
L336/2022

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

351

respins de Senat 
(22.06.2022)

Propunere legislativă pentru 
modificarea OUG nr.109 din 30 
noiembrie 2011 privind guvernanţa 
corporativă a întreprinderilor 
publice, publicată în Monitorul 
Oficial al României nr.883 din 14 
decembrie 2011

bpi225/2022/13.0
4.2022 
L337/2022

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

352

respins de Senat 
(15.06.2022)

Propunere legislativă pentru 
modificarea Legea nr.115/2015 şi 
pentru modificarea art.5 alin.(5) din 
Legea nr.33/2007

bpi228/2022/13.0
4.2022 
L338/2022

-lege organicăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

353

Buletin legislativ sesiunea februarie - iunie 2022 
Biroul baze de date economice și legislative 

                        Informații la data de 5 iulie 77



Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Lege pentru modificarea și 
completarea Legii nr.98/2016 privind 
achizițiile publice, Legii nr.99/2016 
privind achizițiile sectoriale, Legii 
nr.100/2016 privind concesiunile de 
lucrări și concesiunile de servicii, 
precum și a Legii nr.101/2016 
privind remediile și căile de atac în 
materie de atribuire a contractelor 
de achiziție publică, a contractelor 
sectoriale și a contractelor de 
concesiune de lucrări și concesiune 
de servicii, precum și pentru 
organizarea și funcționarea 
Consiliului Național de Soluționare a 
Contestațiilor

bpi229/2022/13.0
4.2022 
L339/2022

-lege ordinarăTrimis la promulgare

354

adoptat de Senat 
(08.06.2022)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(21.06.2022)

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.85/2003 a minelor, cu modificarile 
şi completările ulterioare

bpi231/2022/13.0
4.2022 
L340/2022

- procedură de urgenţă

-lege organicăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

355

adoptat de Senat 
(20.06.2022)

Propunere legislativă pentru 
modificarea art.155 din Legea 
nr.286/2009 privind Codul penal

/27.05.2022 
b341/2022 -lege organicătrimis spre avizare

356

Propunere legislativă privind 
registrul unic de control

/30.05.2022 
b345/2022 -lege ordinarătrimis spre avizare

357

Propunere legislativă pentru 
completarea și modificarea Legii 
privind organizării și funcționării 
statisticii oficiale în România 
nr.226/2009

/30.05.2022 
b346/2022 -lege ordinarătrimis spre avizare

358

Propunere legislativă pentru 
modificarea art.25 alin.(1) și art.32 
lit.i) din Ordonanța Guvernului 
nr.2/2000 privind organizarea 
activității de expertiză tehnică si 
judiciară și extrajudiciară

bpi387/2022/30.0
5.2022 
b347/2022

-lege ordinarătrimis spre avizare

359

Buletin legislativ sesiunea februarie - iunie 2022 
Biroul baze de date economice și legislative 

                        Informații la data de 5 iulie 78



Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Propunere legislativă pentru 
modificarea Legii nr.287/2009 
privind Codul civil

bpi262/2022/19.0
4.2022 
L348/2022

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

360

adoptat de Senat 
(29.06.2022)

Propunere legislativă privind 
prevenirea şi combaterea distrugerii 
culturilor agricole şi a păşunatului 
neautorizat, precum şi pentru 
modificarea unor acte normative

bpi264/2022/19.0
4.2022 
L349/2022

-lege ordinarăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

361

Propunere legislativă pentru 
completarea și modificarea Legii 
educației fizice si sportului 
nr.69/2000

/20.04.2022 
L350/2022

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

362

adoptat de Senat 
(27.06.2022)

Propunere legislativă pentru 
completarea articolului 33 al Legii 
Apelor nr.107/1996

/20.04.2022 
L351/2022 -lege ordinarăîn lucru, la comisiile 

permanente ale 
Senatului

363

Propunere legislativă pentru 
modificarea și completarea 
Ordonanței Guvernului nr.27/2011 
privind transporturile rutiere

/31.05.2022 
b351/2022 -lege ordinarătrimis spre avizare

364

Propunere legislativă privind 
alocarea a 15% din sumele 
provenite din vânzarea certificatelor 
de carbon în sistemul medical de 
stat existent în județele din care au 
fost cumpărate aceste certificate 
prin modificarea și completarea 
Ordonanței de Urgență nr.115/2011

/20.04.2022 
L352/2022

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

365

respins de Senat 
(27.06.2022)

Propunere legislativă pentru 
modificarea Ordonanței de urgență 
a Guvernului nr.155 din 21 
noiembrie2001, privind aprobarea 
programului de gestionare a câinilor 
fără stăpân

/31.05.2022 
b353/2022 -lege ordinarătrimis spre avizare

366
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Lege privind schimbul de date între 
sisteme informatice și crearea 
Platformei Naționale de 
Interoperabilitate

/20.04.2022 
L353/2022

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăTrimis la promulgare

367

adoptat de Senat 
(27.06.2022)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(29.06.2022)

Propunere legislativă pentru 
modificarea Legii nr.335/2007 a 
camerelor de comerț din România, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.836 din 6 
decembrie 2007, cu modificările și 
completările ulterioare

/20.04.2022 
L354/2022

- procedură de urgenţă

-lege organicăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

368

Propunere legislativă pentru 
completarea art.291 din Legea 
nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările și completările ulterioare

/31.05.2022 
b354/2022 -lege ordinarătrimis spre avizare

369

Propunere legislativă pentru 
completarea Legii nr.138/2004 a 
îmbunătățirilor funciare

/20.04.2022 
L355/2022

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

370

adoptat de Senat 
(27.06.2022)

Propunere legislativă pentru 
completarea art.23 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.27/2006 
privind salarizarea şi alte drepturi 
ale judecătorilor, procurorilor şi altor 
categorii de personal din sistemul 
justiţiei

bpi265/2022/20.0
4.2022 
L356/2022

-lege ordinarăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

371

Propunere legislativă pentru 
completarea Legii nr.21/1991 a 
cetățeniei române

/21.04.2022 
L357/2022

- procedură de urgenţă

-lege organicăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

372

adoptat de Senat 
(27.06.2022)

Propunere legislativă pentru 
prevenirea și combaterea cancerului

/07.06.2022 
b360/2022 trimis spre avizare

373

Buletin legislativ sesiunea februarie - iunie 2022 
Biroul baze de date economice și legislative 

                        Informații la data de 5 iulie 80



Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Propunere legislativă privind 
modificarea și completarea 
Ordonanței de Urgență nr.195 din 
12 decembrie 2002 privind circulația 
pe drumurile publice*) - republicată

/08.06.2022 
b361/2022 -lege ordinarătrimis spre avizare

374

Propunere legislativă pentru 
modificarea art.21 alin.(1) din Legea 
nr.223/2015 privind Pensiile militare 
de stat

/08.06.2022 
b362/2022 -lege organicătrimis spre avizare

375

Propunere legislativă pentru 
completarea articolului 103 din 
Legea 53/2003 - Codul muncii

/08.06.2022 
b363/2022 trimis spre avizare

376

Propunere legislativă pentru 
modificarea și completarea Legii 
nr.165/2013 privind măsurile pentru 
finalizarea procesului de restituire, 
în natură sau prin echivalent, a 
imobilelor preluate în mod abuziv în 
perioada regimului comunist în 
România

/08.06.2022 
b364/2022 -lege ordinarătrimis spre avizare

377

Propunere legislativă pentru 
modificarea și completarea Legii 
apelor nr.107/1996

/26.04.2022 
L365/2022 -lege ordinarăîn lucru, la comisiile 

permanente ale 
Senatului

378

Propunere legislativă privind 
modificarea Legii nr.227/2015 
privind Codul fiscal

/08.06.2022 
b365/2022 trimis spre avizare

379

Propunere legislativă pentru 
modificarea art.20 alin.(5) din Legea 
nr.51/1995 pentru organizarea și 
exercitarea profesiei de avocat

bpi272/2022/26.0
4.2022 
L366/2022

-lege ordinarăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

380

Propunere legislativă pentru 
modificarea Legii nr.277/2010 
privind alocația pentru susținerea 
familiei

bpi273/2022/26.0
4.2022 
L367/2022

-lege organicăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

381
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Propunere legislativă pentru 
modificarea și completarea Legii 
nr.15 din 24 martie 1994 privind 
amortizarea capitalului imobilizat în 
active corporale și necorporale

bpi274/2022/26.0
4.2022 
L368/2022

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

382

adoptat de Senat 
(27.06.2022)

Propunere legislativă pentru 
modificarea și completarea Legii 
nr.135/2010 privind Codul de 
procedură penală

/09.06.2022 
b369/2022 -lege organicătrimis spre avizare

383

Propunere legislativă pentru 
completarea Legii nr.448/2006 
privind protecția și promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap

bpi275/2022/26.0
4.2022 
L369/2022

-lege organicăcu raport finalizat

384

Propunere legislativă pentru 
completarea Legii 227/2015 - Codul 
fiscal

/27.04.2022 
L370/2022

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

385

Propunere legislativă pentru 
modificarea și completarea art.651 
din Codul de Procedură Civilă, 
aprobat prin Legea nr.134/2010

/28.04.2022 
L371/2022 -lege ordinarăîn lucru, la comisiile 

permanente ale 
Senatului

386

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.254 din 19 iulie 2013 privind 
executarea pedepselor şi a 
măsurilor privative de libertate 
dispuse de organele judiciare în 
cursul procesului penal, precum şi 
pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.286 din 17.07.2009 privind 
Codul penal

/28.04.2022 
L372/2022 -lege organicăcu raport finalizat

387
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Propunere legislativă privind 
modificarea şi completarea Legii 
nr.227/2015 privind Codul Fiscal, de 
susţinere a bibliotecilor prin 
reglementarea facilităţii de 
direcţionare a 3,5% din impozitul pe 
venit către bibliotecile de drept 
public cu personalitate juridică de 
către contribuabilii persoane fizice

bpi431/2022/14.0
6.2022 
b373/2022

trimis spre avizare

388

Propunere legislativă privind 
înfiinţarea Muzeului Regional 
"Memorialul Golgota Bucovinei"

/28.04.2022 
L373/2022

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăcu raport finalizat

389

Propunere 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

/28.04.2022 
L374/2022 -lege organicăîn lucru, la comisiile 

permanente ale 
Senatului

390

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.263 din 16 decembrie 2010 
privind sistemul unitar de pensii 
publice

bpi432/2022/14.0
6.2022 
b374/2022

trimis spre avizare

391

Propunere legislativă pentru 
modificarea Ordonanței de urgență 
a Guvernului nr.91/2021 privind 
aprobarea continuării Programului-
pilot de acordare a unui suport 
alimentar pentru preșcolarii și elevii 
din 150 de unități de învățământ 
preuniversitar de stat

/26.05.2022 
L375/2022

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

392

Propunere legislativă privind 
instituirea Zilei „Mihai Eminescu” în 
data de 15 iunie

/15.06.2022 
b375/2022 trimis spre avizare

393
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Propunere legislativă pentru 
modificarea și completarea 
Ordonanței Guvernului nr.18 din 29 
august 2009 privind organizarea și 
finanțarea rezidențiatului

/15.06.2022 
b377/2022 trimis spre avizare

394

Propunere legislativă pentru 
modificarea și completarea Legii 
sănătății mintale șia protecției 
persoanelor cu tulburări psihice 
nr.487/2002

/16.06.2022 
b379/2022 trimis spre avizare

395

Propunere legislativă pentru 
modificarea și completarea 
Ordonanței de Urgență a Guvernului 
nr.195/2002 privind circulația pe 
drumurile publice

bpi281/2022/03.0
5.2022 
L380/2022

-lege ordinarăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

396

Propunere legislativă pentru 
completarea Ordonanței Guvernului 
nr.21/1992 privind protecția 
consumatorilor

bpi282/2022/03.0
5.2022 
L381/2022

-lege ordinarăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

397

Propunere legislativă pentru 
completarea Legii 227/2015 - privind 
Codul Fiscal

/16.06.2022 
b381/2022 trimis spre avizare

398

Propunere legislativă pentru 
modificarea Legii nr.38/2003 privind 
transportul în regim de taxi și în 
regim de închiriere

bpi283/04.05.202
2 L382/2022 -lege ordinarăîn lucru, la comisiile 

permanente ale 
Senatului

399

Propunere legislativă pentru 
declararea zilei de 30 noiembrie ca 
Ziua națională a tezaurului uman viu

/17.06.2022 
b382/2022 trimis spre avizare

400

Propunere legislativă privind 
reglementarea tichetelor sociale pe 
suport electronic

/05.05.2022 
L383/2022 -lege organicăîn lucru, la comisiile 

permanente ale 
Senatului

401

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice

bpi446/2022/20.0
6.2022 
b391/2022

trimis spre avizare

402
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Propunere legislativă pentru 
modificarea și completarea Legii 
nr.134/2010 privind Codul de 
procedură civilă, republicată

/10.05.2022 
L392/2022 -lege ordinarăîn lucru, la comisiile 

permanente ale 
Senatului

403

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
544/2001 privind accesul liber la 
informaţiile de interes public

bpi447/2022/20.0
6.2022 
b392/2022

trimis spre avizare

404

Propunere legislativă pentru 
modificarea articolului 26 alin.(1) din 
O.U.G. nr.158/2005 privind 
concediile şi indemnizaţiile de 
asigurări sociale de sănătate

bpi448/2022/20.0
6.2022 
b393/2022

trimis spre avizare

405

Propunere legislativă pentru 
modificarea Legii nr.360/2002 
privind Statutul polițistului

/10.05.2022 
L393/2022

- procedură de urgenţă

-lege organicăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

406

Propunere legislativă pentru 
încurajarea unui stil de viață activ și 
sănătos prin modificarea și 
completarea Legii nr.227/2015 
privind Codul fiscal

/10.05.2022 
L394/2022 -lege ordinarăîn lucru, la comisiile 

permanente ale 
Senatului

407

Propunere legislativă privind 
protejarea patrimoniului entităţilor 
din industria energetică

bpi449/2022/20.0
6.2022 
b394/2022

trimis spre avizare

408

Propunere legislativă pentru 
completarea art.19 din Legea 
nr.46/2008, Codul silvic, privind 
instituirea unui moratoriu de 10 ani 
pentru exploatarea limitată a masei 
lemnoase, pentru consumul intern

/11.05.2022 
L395/2022 -lege ordinarăîn lucru, la comisiile 

permanente ale 
Senatului

409

Propunere legislativă pentru 
completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ

bpi450/2022/20.0
6.2022 
b395/2022

trimis spre avizare

410
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Propunere legislativă pentru 
modificarea și completarea 
Ordonanței de Urgență nr.57 din 3 
iulie 2019 privind Codul administrativ

/11.05.2022 
L396/2022 -lege organicăîn lucru, la comisiile 

permanente ale 
Senatului

411

Propunere legislativă pentru 
completarea Legii educaţiei fizice şi 
sportului nr.69 din 9 mai 2000

bpi472/2022/20.0
6.2022 
b396/2022

trimis spre avizare

412

Propunere legislativă pentru 
modificarea și completarea art.139 
din Legea nr.53/2003 - Codul muncii

bpi327/2022/11.0
5.2022 
L397/2022

-lege organicăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

413

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.272/2004 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor copilului

bpi473/2022/20.0
6.2022 
b397/2022

trimis spre avizare

414

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
69/2000 a educaţiei fizice şi sportului

bpi476/2022/20.0
6.2022 
b398/2022

trimis spre avizare

415

Propunere legislativă pentru 
declararea florii de bujor ca Floare 
Națională a României

/27.05.2022 
L398/2022

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

416

adoptat de Senat 
(27.06.2022)

Propunere legislativă pentru 
modificarea și completarea Legii 
nr.272/2004 privind protecția și 
promovarea drepturilor copilului

/30.05.2022 
L399/2022

- procedură de urgenţă

-lege organicăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

417

Propunere legislativă pentru 
modificarea alineatului (1) al 
articolului 11 din Legea nr.21/1991 
privind cetățenia română

/20.06.2022 
b399/2022 trimis spre avizare

418
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Propunere legislativă pentru 
completarea alineatului 1 al 
articolului 123 din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ

/20.06.2022 
b400/2022 trimis spre avizare

419

Propunere legislativă pentru 
modificarea și completarea Legii 
nr.135/2010 privind Codul de 
procedură penală

/02.06.2022 
L400/2022

- procedură de urgenţă

-lege ordinarăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

420

adoptat de Senat 
(29.06.2022)

Propunere legislativă pentru 
modificarea și completarea Legii 
nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătății

/20.06.2022 
b401/2022 trimis spre avizare

421

Propunere legislativă pentru 
modificarea și completarea Legii 
nr.134/2010 republicată, privind 
Codul de Procedură Civilă, cu 
modificările și completările ulterioare

/20.06.2022 
b402/2022 trimis spre avizare

422

Propunere legislativă pentru 
modificarea și completarea Legii 
nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu 
scopul facilitării accesului la condiții 
de locuire adecvate pentru 
categoriile de persoane cu risc de 
excluziune socială reprezentate de 
familiile numeroase, prin intermediul 
unei impozitări durabile a clădirilor

/20.06.2022 
b403/2022 trimis spre avizare

423

Propunere legislativă pentru 
modificarea și completarea Legii 
nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu 
scopul înlesnirii unor condiții de trai 
și activități agricole adecvate pentru 
familiile numeroase, prin intermediul 
unei impozitări durabile a terenurilor, 
guvernată de o politică de coeziune 
socială

/20.06.2022 
b404/2022 trimis spre avizare

424
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Propunere legislativă pentru 
completarea Ordonanței de urgență 
a Guvernului nr.77/2011 privind 
stabilirea unor contribuții pentru 
finanțarea unor cheltuieli în 
domeniul sănătății

/21.06.2022 
b405/2022 trimis spre avizare

425

Propunere legislativă pentru 
modificarea Ordonanței de Urgență 
a Guvernului nr.158/2005 privind 
concediile și indemnizațiile de 
asigurări sociale de sănătate

/21.06.2022 
b406/2022 trimis spre avizare

426

Propunere legislativă pentru 
informarea pacienților cu privire la 
efectele secundare ale vaccinurilor

/21.06.2022 
b407/2022 trimis spre avizare

427

Propunere legislativă pentru 
modificarea Legii educației naționale 
nr.1/2011

/21.06.2022 
b408/2022 trimis spre avizare

428

Propunere legislativă privind unele 
măsuri pentru continuarea activității 
pe funcții de execuție de către 
persoanele care îndeplinesc 
condițiile de pensionare

/21.06.2022 
b409/2022 trimis spre avizare

429

Propunere legislativă privind 
modificarea şi completarea Legii 
nr.235/2010 pentru acordarea 
burselor de merit olimpic 
internaţional elevilor premiaţi la 
olimpiadele şcolare internaţionale

/ L409/2022
-lege organicăîn lucru, la comisiile 

permanente ale 
Senatului

430

Propunere legislativă pentru 
modificarea și completarea 
Ordonanței nr.43 din 28 august 
1997 privind regimul drumurilor și a 
Legii nr.350/2001 privind 
amenajarea teritoriului și 
urbanismului

/21.06.2022 
b410/2022 trimis spre avizare

431

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea unor 
acte normative

/ L410/2022
-lege organicăîn lucru, la comisiile 

permanente ale 
Senatului

432
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Propunere legislativă pentru 
modificarea și completarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.155/2001 privind aprobarea 
programului de gestionare a câinilor 
fără stăpân

/21.06.2022 
b411/2022 trimis spre avizare

433

Propunere legislativă pentru 
modificarea art.270 din Legea 
nr.86/2006 privind Codul vamal al 
României

/16.05.2022 
L411/2022

- procedură de urgenţă

-lege organicăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

434

Propunere legislativă pentru 
modificarea art.46 din Legea 
nr.14/2003 a partidelor politice

/21.06.2022 
b412/2022 trimis spre avizare

435

Propunere legislativă pentru 
modificarea și completarea Legii 
nr.678 din 2001 privind prevenirea și 
combaterea traficului de persoane, 
precum și pentru completarea art.28 
din Ordonanța de urgență nr.97 din 
2005 privind evidența, domiciliul, 
reședința și actele de identitate ale 
cetățenilor români

/16.05.2022 
L412/2022 -lege ordinarăîn lucru, la comisiile 

permanente ale 
Senatului

436

Propunere legislativă pentru 
modificarea și completarea 
articolului 31, alin.1 din Legea 
nr.360/2002 privind Statutul 
polițistului

/22.06.2022 
b413/2022 trimis spre avizare

437

Propunere legislativă pentru 
modificarea și completarea Legii 
educației naționale nr.1/2011 cu 
modificările și completările ulterioare

/ L413/2022
-lege organicăîn lucru, la comisiile 

permanente ale 
Senatului

438

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea din 
Legea educaţiei naţionale nr.1/2011

/ L414/2022
-lege organicăîn lucru, la comisiile 

permanente ale 
Senatului

439
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Propunere legislativă pentru 
modificarea și completarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.158/2005 privind concediile și 
indemnizațiile de asigurări sociale 
de sănătate

/22.06.2022 
b415/2022 trimis spre avizare

440

Propunere legislativă pentru 
completarea şi modificarea art.269 
din Legea educaţiei naţionale 
nr.1/2011

/ L415/2022
în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

441

Propunere legislativă privind 
acordarea voucherelor pentru 
control oftalmologic şi achiziţionare 
ochelari de vedere pentru elevi

bpi478/2022/22.0
6.2022 
b416/2022

trimis spre avizare

442

Propunere legislativă pentru 
modificarea Legii educaţiei naţionale 
nr.1 din 5 ianuarie 2011, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.18 din 10 ianuarie 2011, 
cu modificările şi completările 
ulterioare

/ L416/2022 - procedură de urgenţă

-lege organicăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

443

Propunere legislativă pentru 
completarea Legii nr.448/2006 
privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap

bpi479/2022/22.0
6.2022 
b417/2022

trimis spre avizare

444

Propunere legislativă pentru 
modificarea alineatului (15 indice 1) 
al articolului 7 punctul (3) litera c) 
din Legea nr.50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de 
construcții

/17.05.2022 
L417/2022 -lege ordinarăîn lucru, la comisiile 

permanente ale 
Senatului

445

Propunere legislativă pentru 
modificarea Anexei nr.2 şi a Anexei 
nr.3 din Legea nr.263/2010 privind 
sistemul unitar de pensii publice

bpi480/2022/22.0
6.2022 
b418/2022

trimis spre avizare

446
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Propunere legislativă pentru 
modificarea și completarea Legii 
nr.272/2004 privind protecția și 
promovarea drepturilor copilului 
republicată

/17.05.2022 
L418/2022 -lege organicăîn lucru, la comisiile 

permanente ale 
Senatului

447

Propunere legislativă pentru 
modificarea art.(56indice1) din 
Legea nr.350/2001 privind 
amenajarea teritoriului și 
urbanismului

/22.06.2022 
b419/2022 trimis spre avizare

448

Propunere 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

/18.05.2022 
L419/2022 -lege organicăîn lucru, la comisiile 

permanente ale 
Senatului

449

Propunere legislativă pentru 
completarea Legii nr.227/2015 
privind Codul fiscal

/23.06.2022 
b420/2022 trimis spre avizare

450

Propunere legislativă pentru 
modificarea și completarea Legii 
227/2015 privind Codul fiscal

/18.05.2022 
L420/2022 -lege ordinarăîn lucru, la comisiile 

permanente ale 
Senatului

451

Propunere legislativă pentru 
modificarea art.118 alin(1) din 
Ordonanţa de urgenţă nr.195/2002 
privind circulaţia pe drumurile publice

bpi338/2022/18.0
5.2022 
L421/2022

-lege ordinarăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

452

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.104/2021 privind înfiinţarea 
Directoratului Naţional de Securitate 
Cibernetică aprobată prin Legea 
nr.11/2022 publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I nr.25 
din 7 ianuarie 2022

/ L422/2022 - procedură de urgenţă

-lege ordinarăîn lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

453
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Propunere legislativă privind 
modificarea şi completarea Legii 
nr.263/2010 privind sistemul unitar 
de pensii publice și a Legii 
nr.127/2019 privind sistemul public 
de pensii

/23.06.2022 
b423/2022 trimis spre avizare

454

Propunere legislativă pentru 
modificarea și completarea Legii 
nr.286/2009 privind Codul Penal și 
pentru modificarea și completarea 
Legii nr.135/2010 privind Codul de 
procedură penală

/09.06.2022 
L423/2022

- procedură de urgenţă

-lege organicăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

455

adoptat de Senat 
(29.06.2022)

Propunere legislativă pentru 
modificarea și completarea Legii 
nr.53/2003 Codul muncii, 
republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, precum și 
pentru modificarea și completarea 
OUG nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare

/15.06.2022 
L424/2022

-lege organicăTrimis la Cameră 
pentru dezbatere

456

respins de Senat 
(29.06.2022)

Propunere legislativă pentru 
modificarea și completarea Legii 
nr.51/1995 pentru organizarea și 
exercitarea profesiei de avocat

/24.06.2022 
b427/2022 trimis spre avizare

457

Propunere legislativă pentru 
modificarea și completarea Legii 
educației fizice și sportului 
nr.69/2000

/27.06.2022 
b428/2022 trimis spre avizare

458

Propunere legislativă pentru 
modificarea și completarea Legii 
nr.295/2004 privind regimul armelor 
și munițiilor

/27.06.2022 
b429/2022 trimis spre avizare

459

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.27/2011 
privind transporturile rutiere

bpi504/2022/27.0
6.2022 
b430/2022

trimis spre avizare

460
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Propunere legislativă pentru 
completarea Ordonanţaei de 
urgenţă a Guvernului nr.44/2008, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, privind desfăşurarea 
activităţilor economice de către 
persoanele fizice autorizate, 
întreprinderile individuale şi 
întreprinderile familiale

bpi505/2022/27.0
6.2022 
b431/2022

trimis spre avizare

461

Propunere legislativă pentru 
modifcarea Legii 252/2003 privind 
registrul unic de control

/28.06.2022 
b436/2022 trimis spre avizare

462

Propunere legislativă pentru 
modificarea OUG 75/1999 privind 
activitatea de audit financiar

/28.06.2022 
b437/2022 trimis spre avizare

463

Propunere legislativă pentru 
modificarea și completarea Legii 
nr.448/2006 privind protecția și 
promovarea drepturilor persoanelor 
cu handicap

/28.06.2022 
b438/2022 trimis spre avizare

464

Propunere legislativă pentru 
completarea și modificarea Legii 
nr.95/2005 privind reforma în 
domeniul sănătății, precum și a altui 
act normativ

/28.06.2022 
b439/2022 trimis spre avizare

465

Propunere legislativă pentru 
completarea și modificarea art.154 
din Legea nr.227/2015 privind Codul 
Fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare, respectiv a 
art.224 din Legea nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătății, cu 
modificările și completările 
ulterioare, republicată

/28.06.2022 
b440/2022 trimis spre avizare

466

Propunere legislativă pentru 
modificarea art.11 din Legea 
nr.752/2001 privind organizarea și 
funcționarea Academiei Române

/28.06.2022 
b441/2022 trimis spre avizare

467
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Propunere legislativă pentru 
modificarea și completarea Legii 
nr.321/2009 privind comercializarea 
produselor agricole și alimentare

/28.06.2022 
b442/2022 trimis spre avizare

468

Propunere legislativă privind 
modificarea și completarea Legii 
nr.145/2014 pentru stabilirea unor 
măsuri de reglementare a pieței 
produselor din sectorul agricol

/28.06.2022 
b443/2022 trimis spre avizare

469

Propunere legislativă privind 
stabilirea unor măsuri de organizare 
și de funcționare a piețelor volante 
în orașe, destinate comercializării 
produselor agricole și alimentare

/28.06.2022 
b444/2022 trimis spre avizare

470

Propunere legislativă pentru 
completarea și modificarea Legii 
nr.263/2010 privind sistemul unitar 
de pensii publice

/29.06.2022 
b449/2022 trimis spre avizare

471

Propunere legislativă privind 
măsurile necesare pentru realizarea 
de operațiuni pentru exploatarea 
energiei eoliene offshore

/29.06.2022 
b450/2022 trimis spre avizare

472

Propunere legislativă pentru 
stimularea investițiilor în eficiență 
energetică și modificarea art.291 
alin.(3) din Legea 227/2015 Codul 
Fiscal

/29.06.2022 
b451/2022 trimis spre avizare

473

Propunere legislativă pentru 
modificarea Ordonanței de Urgență 
nr.107 din 25 iulie 1996 privind 
înființarea Administrației Naționale 
”Apele Române”, publicată în 
Monitorul Oficial nr.244 din 9 
octombrie 1996

/29.06.2022 
b452/2022 trimis spre avizare

474

Propunere legislativă pentru 
modificarea și completarea 
Ordonanței de Urgență a Guvernului 
nr.19/2006 privind utilizarea plajei 
Mării Negre și controlul activităților 
desfășurate pe plajă

/29.06.2022 
b453/2022 trimis spre avizare

475
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Propunere legislativă pentru 
modificarea și completarea unor 
acte normative pentru întărirea 
capacității de furnizare de servicii 
electronice către cetățenii români cu 
domiciliul sau reședința în străinătate

/29.06.2022 
b454/2022 trimis spre avizare

476

Propunere legislativă pentru 
completarea art.104 din Ordonanța 
de Urgență nr.195 din 12 decembrie 
2002 privind circulația pe drumurile 
publice, republicată în Monitorul 
Oficial nr.670 din 3 august 2006, cu 
modificările și completările ulterioare

/29.06.2022 
b455/2022 trimis spre avizare

477

Propunere legislativă privind 
acordarea unui tichet social pentru 
îngrijirea nou-născuților

/29.06.2022 
b456/2022 trimis spre avizare

478

Propunere legislativă privind 
modificarea și completarea 
Decretului-Lege nr.118/1990 privind 
acordarea unor drepturi persoanelor 
persecutate din motive politice de 
dictatura instaurată cu începere de 
la 6 martie 1945, precum şi celor 
deportate în străinătate ori 
constituite în prizonieri

/29.06.2022 
b457/2022 trimis spre avizare

479

Propunere legislativă pentru 
modificarea și completarea Legii 
privind integritatea în exercitarea 
funcțiilor și demnităților publice, 
pentru modificarea și completarea 
Legii  nr.144/2007 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Agenţiei 
Naţionale de Integritate, precum și 
pentru modificarea și completarea 
altor acte normative nr.176/2010

/29.06.2022 
b458/2022 trimis spre avizare

480
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.160/1998 pentru organizarea şi 
exercitarea profesiunii de medic 
veterinar şi pentru abrogarea pct.35 
din Anexa nr.1 a Ordonanţei 
Guvernului nr.42/2004 privind 
organizarea activităţii sanitar-
veterinare şi pentru siguranţa 
alimentelor

bpi507/2022/29.0
6.2022 
b468/2022

trimis spre avizare

481

Propunere legislativă pentru 
completarea Legii nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii

bpi511/2022/29.0
6.2022 
b469/2022

trimis spre avizare

482

Propunere legislativă pentru 
completarea art.469 din Legea 
nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu 
modificările și completările ulterioare

/30.06.2022 
b470/2022 trimis spre avizare

483

Propunere legislativă pentru 
prorogarea unor termene din Legea 
nr.173/2020 privind unele măsuri 
pentru protejarea intereselor 
naţionale în activitatea economică şi 
pentru abrogarea Ordonanţei de 
Urgentă nr.166 din 2020 pentru 
modificarea Legii nr.173/2020 
privind unele măsuri pentru 
protejarea intereselor naţionale în 
activitatea economică

/30.06.2022 
b471/2022 trimis spre avizare

484

Propunere legislativă pentru 
completarea art.109 din Legea 
nr.208 din 20 iulie 2015 privind 
alegerea Senatului şi a Camerei 
Deputaţilor, precum şi pentru 
organizarea şi funcţionarea 
Autorităţii Electorale Permanente

/30.06.2022 
b472/2022 trimis spre avizare

485
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.115 din 19 mai 2015 pentru 
alegerea autorităţilor administraţiei 
publice locale, pentru modificarea 
Legii administraţiei publice locale 
nr.215/2001, precum şi pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.393/2004 privind Statutul aleşilor 
locali

/30.06.2022 
b473/2022 trimis spre avizare

486

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.69 din 28 aprilie 2000 a educaţiei 
fizice şi sportului

/30.06.2022 
b474/2022 trimis spre avizare

487

Propunere legislativă pentru 
completarea Legii nr.21/1991 a 
cetățeniei române

/30.06.2022 
b475/2022 trimis spre avizare

488

Propunere legislativă pentru 
modificarea și completarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul 
administrativ

/30.06.2022 
b476/2022 trimis spre avizare

489

Propunere legislativă pentru 
modificarea art.18 alin.(2) din Legea 
nr.334/2006 privind finanțarea 
activității partidelor politice și a 
campaniilor electorale

/30.06.2022 
b477/2022 trimis spre avizare

490

Propunere legislativă pentru 
modificarea și completarea Legii 
nr.208 din 20 iulie 2015 privind 
alegerea Senatului şi a Camerei 
Deputaţilor, precum şi pentru 
organizarea şi funcţionarea 
Autorităţii Electorale Permanente

/30.06.2022 
b478/2022 trimis spre avizare

491
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Nr. înregistrare Titlul proiectului de lege Informaţii 
suplimentare

Stadiul proiectului de 
lege

Propunere legislativă pentru 
completarea art.112 din Legea 
nr.115 din 19 mai 2015 pentru 
alegerea autorităţilor administraţiei 
publice locale, pentru modificarea 
Legii administraţiei publice locale 
nr.215/2001, precum şi pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.393/2004 privind Statutul aleşilor 
locali

/30.06.2022 
b479/2022 trimis spre avizare

492
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*Informaţii la data de 05.07.2022

Proiecte de lege şi propuneri legislative adoptate de Senat 

în sesiunea februarie - iunie 2022, dupã stadiul actual

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENAT
Direcţia generală legislativă
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- s i n t e z a -

PROIECTE DE LEGE SI PROPUNERI LEGISLATIVE 
ADOPTATE DE SENAT (*)
în sesiunea febrarie - iunie 2022

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENAT
Direcţia generală legislativă

I. Proiecte de lege (altele decât proiectele de lege de aprobare a ordonanţelor) 50

II. Proiecte de lege de aprobare a Ordonanţelor 118

a) ordonanţe emise în baza legii de abilitare 14

b) ordonanţe de urgenţă 104

III. Propuneri legislative 120

T o t a l : 288

(*)cu sedinta comuna
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PROIECTE DE LEGE ŞI PROPUNERI LEGISLATIVE 
ADOPTATE DE SENAT

în sesiunea  01 februarie 2022 - 30 iunie 2022

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENAT

Direcţia generală legislativă

Titlul proiectului de lege Stadiul proiectului de legeNr. crt.

I. Proiecte de lege (altele decât proiectele de lege de aprobare a ordonanţelor) 50

A devenit Legea nr. 
80/11.04.2022 promulgatã 
prin decret nr. 
485/11.04.2022 publicatã în 
M.O. 362/12.04.2022

1 Lege pentru completarea tabelelor-anexă nr.I, II și III la Legea 
nr.143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului 
ilicit de droguri

L12/2022

adoptat de Senat 
(07.02.2022)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(14.03.2022)

A devenit Legea nr. 
68/23.03.2022 promulgatã 
prin decret nr. 
310/23.03.2022 publicatã în 
M.O. 286/25.03.2022

2 Lege privind ratificarea Protocolului încheiat la Montreal, la 4 aprilie 
2014 şi semnat de România la 13 decembrie 2019, pentru amendarea 
Convenţiei referitoare la infracţiuni şi la anumite acte săvârşite la bordul 
aeronavelor, încheiată la Tokyo la 14 septembrie 1963

L554/2021

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(15.12.2021)

adoptat de Senat 
(21.02.2022)

A devenit Legea nr. 
49/11.03.2022 promulgatã 
prin decret nr. 
274/11.03.2022 publicatã în 
M.O. 244/11.03.2022

3 Lege privind desfiinţarea Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din 
justiţie, precum şi pentru modificarea Legii nr.135/2010 privind Codul de 
procedură penală

L99/2022

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(21.02.2022)

adoptat de Senat 
(28.02.2022)
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Titlul proiectului de lege Stadiul proiectului de legeNr. crt.

Trimis la promulgare

4 Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative în 
domeniul comunicaţiilor electronice şi pentru stabilirea unor măsuri de 
facilitare a dezvoltării reţelelor de comunicaţii electronice

L532/2021

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(07.12.2021)

adoptat de Senat 
(02.03.2022)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(22.06.2022)

adoptat de Senat 
(29.06.2022)

A devenit Legea nr. 
111/21.04.2022 promulgatã 
prin decret nr. 
530/21.04.2022 publicatã în 
M.O. 402/27.04.2022

5 Lege privind reglementarea activității prestatorului casnic

L113/2022

adoptat de Senat 
(14.03.2022)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(29.03.2022)

A devenit Legea nr. 
140/17.05.2022 promulgatã 
prin decret nr. 
802/17.05.2022 publicatã în 
M.O. 500/20.05.2022

6 Lege privind unele măsuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilități 
intelectuale și psihosociale și modificarea și completarea unor acte 
normative

L541/2021

adoptat de Senat 
(14.03.2022)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(20.04.2022)

A devenit Legea nr. 
181/14.06.2022 promulgatã 
prin decret nr. 
896/14.06.2022 publicatã în 
M.O. 582/15.06.2022

7 Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.121/2019 privind 
evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant

L101/2022

adoptat de Senat 
(21.03.2022)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(25.05.2022)
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Titlul proiectului de lege Stadiul proiectului de legeNr. crt.

A devenit Legea nr. 
113/21.04.2022 promulgatã 
prin decret nr. 
532/21.04.2022 publicatã în 
M.O. 470/11.05.2022

8 Lege pentru aprobarea Contractului de finanţare (Spitalul Regional de 
Urgenţă Cluj) dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat 
la Bucureşti la 11 noiembrie 2021 şi la Luxemburg la 15 noiembrie 2021

L77/2022

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(15.02.2022)

adoptat de Senat 
(28.03.2022)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

9 Proiect de lege pentru modificarea Legii nr.189/2003 privind asistența 
judiciară internațională în materie civilă și comercială

L108/2022

adoptat de Senat 
(28.03.2022)

Trimis la promulgare

10 Lege pentru completarea art.12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor 
Interne

L107/2022

adoptat de Senat 
(04.04.2022)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(29.06.2022)

Trimis la promulgare

11 Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență și a altor acte 
normative

L72/2022

adoptat de Senat 
(11.04.2022)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(29.06.2022)

A devenit Legea nr. 
188/22.06.2022 promulgatã 
prin decret nr. 
910/22.06.2022 publicatã în 
M.O. 617/23.06.2022

12 Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.126/2018 privind 
piețele de instrumente financiare

L153/2022

adoptat de Senat 
(11.04.2022)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(08.06.2022)
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Titlul proiectului de lege Stadiul proiectului de legeNr. crt.

Trimis la promulgare

13 Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului 
nr.29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe 
nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul 
„Cooperare teritorială europeană”, în perioada 2014-2020

L176/2022

adoptat de Senat 
(11.04.2022)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(21.06.2022)

Trimis la promulgare

14 Lege pentru modificarea art.(18indice3) din Legea nr.78/2000 pentru 
prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție și pentru 
dispunerea altor măsuri de transpunere a Directivei (UE)2017/1371 a 
Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017 privind 
combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale 
Uniunii prin mijloace de drept penal

L136/2022

adoptat de Senat 
(11.04.2022)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(29.06.2022)

A devenit Legea nr. 
129/05.05.2022 promulgatã 
prin decret nr. 
779/05.05.2022 publicatã în 
M.O. 463/09.05.2022

15 Proiect de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi 
Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de 
asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar 
nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România 
Republicii Moldova, semnat la Chişinău, la 11 februarie 2022

L212/2022

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(05.04.2022)

adoptat de Senat 
(19.04.2022)

A devenit Legea nr. 
131/09.05.2022 promulgatã 
prin decret nr. 
781/09.05.2022 publicatã în 
M.O. 467/10.05.2022

16 Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul 
Regatului Haşemit al Iordaniei privind cooperarea în domeniul 
prevenirii, limitării şi înlăturării efectelor dezastrelor, semnat la 4 aprilie 
2021, la Amman

L158/2022

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(23.03.2022)

adoptat de Senat 
(19.04.2022)

Trimis la promulgare

17 Lege privind protecția avertizorilor în interes public

L175/2022

adoptat de Senat 
(19.04.2022)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(29.06.2022)

Buletin legislativ sesiunea februarie - iunie 2022 
Biroul baze de date economice și legislative 

                        Informații la data de 5 iulie 104



Titlul proiectului de lege Stadiul proiectului de legeNr. crt.

Trimis la promulgare

18 Lege privind modificarea anexei nr.(1indice1) la Ordonanța Guvernului 
nr.64/1999 pentru aprobarea Programului strategic de dezvoltare a 
infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internațional Henri Coandă - 
București

L118/2022

adoptat de Senat 
(19.04.2022)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(21.06.2022)

Trimis la promulgare

19 Lege pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil 
constituirii și funcționării băncilor de dezvoltare din România

L135/2022

adoptat de Senat 
(19.04.2022)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(21.06.2022)

Trimis la promulgare

20 Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.237/2015 privind 
autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare și 
pentru modificarea Legii nr.236/2018 privind distribuția de asigurări

L148/2022

adoptat de Senat 
(02.05.2022)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(21.06.2022)

Trimis la promulgare

21 Lege pentru modificarea anexei nr.2 la Ordonanța Guvernului 
nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere 
pe rețeaua de drumuri naționale din România

L177/2022

adoptat de Senat 
(02.05.2022)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(29.06.2022)

Trimis la promulgare

22 Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative din 
domeniul fondurilor europene

L152/2022

adoptat de Senat 
(09.05.2022)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(29.06.2022)
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A devenit Legea nr. 
174/09.06.2022 promulgatã 
prin decret nr. 
883/09.06.2022 publicatã în 
M.O. 567/10.06.2022

23 Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul 
Republicii Moldova privind recunoaşterea reciprocă a diplomelor, 
certificatelor şi titlurilor ştiinţifice, semnat la Bucureşti, la 23 noiembrie 
2021

L159/2022

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(23.03.2022)

adoptat de Senat 
(09.05.2022)

A devenit Legea nr. 
172/08.06.2022 promulgatã 
prin decret nr. 
172/08.06.2022 publicatã în 
M.O. 560/08.06.2022

24 Lege pentru ratificarea Protocolului nr.16 la Convenţia pentru apărarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, adoptat la Strasbourg, 
la 2 octombrie 2013 și semnat de România la Strasbourg, la 14 
octombrie 2014

L194/2021

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(26.05.2021)

adoptat de Senat 
(16.05.2022)

A devenit Legea nr. 
173/08.06.2022 promulgatã 
prin decret nr. 
879/08.06.2022 publicatã în 
M.O. 560/08.06.2022

25 Lege pentru adoptarea unor măsuri necesare punerii în aplicare a 
Protocolului nr.16 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a 
libertăţilor fundamentale, adoptat la Strasbourg, la 2 octombrie 2013 și 
semnat de România la Strasbourg, la 14 octombrie 2014

L195/2021

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(26.05.2021)

adoptat de Senat 
(16.05.2022)

Trimis la promulgare

26 Lege pentru modificarea Legii nr.56/1997 pentru aplicarea prevederilor 
Convenției privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării și folosirii 
armelor chimice și distrugerea acestora

L208/2022

adoptat de Senat 
(16.05.2022)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(29.06.2022)
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Trimis la promulgare

27 Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind 
documentele de şedere eliberate cetăţenilor Uniunii Europene şi 
membrilor de familie ai acestora, precum şi în domeniul străinilor

L201/2022

adoptat de Senat 
(16.05.2022)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(29.06.2022)

A devenit Legea nr. 
186/22.06.2022 promulgatã 
prin decret nr. 
908/22.06.2022 publicatã în 
M.O. 617/23.06.2022

28 Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe

L281/2022

adoptat de Senat 
(18.05.2022)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(08.06.2022)

A devenit Legea nr. 
179/09.06.2022 promulgatã 
prin decret nr. 
888/09.06.2022 publicatã în 
M.O. 577/14.06.2022

29 Lege privind datele deschise și reutilizarea informațiilor din sectorul 
public

L183/2022

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(29.03.2022)

adoptat de Senat 
(18.05.2022)

Trimis la promulgare

30 Lege privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor

L286/2022

adoptat de Senat 
(23.05.2022)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(22.06.2022)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

31 Proiect de lege privind participarea personalului Ministerului Afacerilor 
Interne la Centrul de Excelenţă pentru Managementul Crizelor şi 
Răspuns la Dezastre

L209/2022

adoptat de Senat 
(25.05.2022)
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A devenit Legea nr. 
190/28.06.2022 promulgatã 
prin decret nr. 
926/28.06.2022 publicatã în 
M.O. 651/30.06.2022

32 Lege pentru modificarea și completarea Legii audiovizualului 
nr.504/2002, pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului 
nr.39/2005 privind cinematografia precum și pentru modificarea Legii 
nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de 
Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune

L533/2021

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(07.12.2021)

adoptat de Senat 
(07.06.2022)

Trimis la promulgare

33 Lege privind supravegherea prudenţială a societăţilor de servicii de 
investiţii financiare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative

L282/2022

adoptat de Senat 
(07.06.2022)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(29.06.2022)

Trimis la promulgare

34 Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgență a 
Guvernului nr.32/2012 privind organismele de plasament colectiv în 
valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.297/2004 privind piaţa de 
capital, a Legii nr.74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii 
alternative, precum şi a Legii nr.24/2017 privind emitenţii de 
instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă

L283/2022

adoptat de Senat 
(07.06.2022)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(29.06.2022)

Trimis la promulgare

35 Lege privind valorificarea adaptată a unor măsuri dovedite benefice 
pentru instituțiile din domeniul justiției instituite pe perioada stării de 
alertă declarate în vederea prevenirii și combaterii efectelor pandemiei 
de COVID-19

L310/2022

adoptat de Senat 
(07.06.2022)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(29.06.2022)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

36 Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.167/2014 
privind exercitarea profesiei de bonă

L255/2022

adoptat de Senat 
(08.06.2022)
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Trimis la promulgare

37 Lege privind cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor

L284/2022

adoptat de Senat 
(08.06.2022)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(29.06.2022)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

38 Proiect de lege pentru completarea art.11 alin.(1) din Legea nr.50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

L256/2022

adoptat de Senat 
(14.06.2022)

Trimis la promulgare

39 Lege privind obligaţiunile garantate, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative în domeniul financiar

L323/2022

adoptat de Senat 
(14.06.2022)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(29.06.2022)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

40 Proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.335/2013 
privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior

L285/2022

adoptat de Senat 
(15.06.2022)

Trimis la promulgare

41 Lege pentru modificarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură 
civilă

L102/2021

adoptat de Senat 
(25.05.2021)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(15.12.2021)

adoptat de Senat 
(15.06.2022)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(29.06.2022)
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Trimis la promulgare

42 Lege pentru ratificarea Protocolului semnat de partea română la 
Bucureşti, la 5 martie 2020, la Acordul dintre Guvernul României, 
Guvernul Republicii Slovace, Cabinetul de Miniştri al Ucrainei şi 
Guvernul Republicii Ungare privind înfiinţarea Batalionului multinaţional 
de geniu, semnat la Budapesta la 18 ianuarie 2002

L345/2022

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(25.05.2022)

adoptat de Senat 
(20.06.2022)

Trimis la promulgare

43 Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.32/2012 privind organismele de plasament colectiv în 
valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.297/2004 privind piaţa de 
capital

L385/2022

adoptat de Senat 
(22.06.2022)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(29.06.2022)

Trimis la promulgare

44 Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.318/2015 pentru 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de 
Administrare a Bunurilor Indisponibilizate şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală

L386/2022

adoptat de Senat 
(22.06.2022)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(29.06.2022)

Trimis la promulgare

45 Lege privind gestionarea şi utilizarea fondurilor Interreg şi a contribuţiei 
publice naţionale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană", 
în perioada 2021-2027

L384/2022

adoptat de Senat 
(22.06.2022)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(29.06.2022)

Trimis la promulgare

46 Lege privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a 
Regulamentului (UE) 2020/1503 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 7 octombrie 2020 privind furnizorii europeni de servicii de 
finanţare participativă pentru afaceri şi de modificare a Regulamentului 
(UE) 2017/1129 şi a Directivei (UE) 2019/1937

L376/2022

adoptat de Senat 
(22.06.2022)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(29.06.2022)
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Trimis la promulgare

47 Proiect de lege pentru realizarea capabilității operaționale aeriene de 
tranziție prevăzută în Concepția de realizare graduală a capabilității de 
apărare aeriană în cadrul programului "Avion multirol al Forțelor 
Aeriene"

L405/2022

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(21.06.2022)

adoptat de Senat 
(27.06.2022)

Trimis la promulgare

48 Lege privind zonele metropolitane, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative

L407/2022

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(21.06.2022)

adoptat de Senat 
(29.06.2022)

Trimis la promulgare

49 Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative în 
domeniul comunicaţiilor electronice şi pentru stabilirea unor măsuri de 
facilitare a dezvoltării reţelelor de comunicaţii electronice

L532/2021

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(07.12.2021)

adoptat de Senat 
(02.03.2022)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(22.06.2022)

adoptat de Senat 
(29.06.2022)

Trimis la promulgare

50 Lege privind precursorii de explozivi, precum şi pentru modificarea unor 
acte normative

L33/2022

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(21.12.2021)

adoptat de Senat 
(29.06.2022)
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II. Proiecte de lege de aprobare a Ordonanţelor 118

a) ordonanţe emise în baza legii de abilitare 14

Trimis la promulgare

1 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2022 pentru 
modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.25/2001 privind 
înființarea Companiei Naționale de Investiții „C.N.I.” - S.A.

L23/2022

adoptat de Senat 
(21.02.2022)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(22.06.2022)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

2 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2022 
pentru modificarea Legii nr.190/2012 privind răspunderea furnizorilor de 
servicii de trafic aerian

L18/2022

adoptat de Senat 
(07.03.2022)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

3 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.3/2022 
pentru modificarea și completarea Legii nr.265/2008 privind gestionarea 
siguranței circulației pe infrastructura rutieră

L19/2022

adoptat de Senat 
(07.03.2022)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

4 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.5/2022 
pentru modificarea Legii nr.422/2006 privind organizarea și 
funcționarea sistemului statistic de comerț internațional cu bunuri

L21/2022

adoptat de Senat 
(07.03.2022)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

5 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.6/2022 
pentru modificarea Legii serviciilor publice de transport persoane în 
unitățile administrativ-teritoriale nr.92/2007

L22/2022

adoptat de Senat 
(07.03.2022)
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Trimis la promulgare

6 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.8/2022 privind 
interoperabilitatea sistemelor de tarifare rutieră electronică și facilitarea 
schimbului transfrontalier de informații cu privire la neplata tarifelor 
rutiere

L24/2022

adoptat de Senat 
(07.03.2022)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(21.06.2022)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

7 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.9/2022 
privind instalațiile portuare de preluare a deșeurilor provenite de la nave

L25/2022

adoptat de Senat 
(07.03.2022)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

8 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.10/2022 
privind utilizarea Fondului de ameliorare a fondului funciar cu destinație 
silvică pentru evaluarea de mediu a amenajamentelor silvice care se 
revizuiesc și care se suprapun parțial sau total peste arii naturale 
protejate de interes comunitar

L26/2022

adoptat de Senat 
(07.03.2022)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

9 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.11/2022 
pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și 
pentru modificarea unor termene

L27/2022

adoptat de Senat 
(07.03.2022)

A devenit Legea nr. 
112/21.04.2022 promulgatã 
prin decret nr. 
531/21.04.2022 publicatã în 
M.O. 395/26.04.2022

10 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.4/2022 pentru 
modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, 
precum și pentru prorogarea unui termen

L20/2022

adoptat de Senat 
(14.03.2022)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(29.03.2022)
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Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

11 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.12/2022 
pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul 
transporturilor rutiere

L28/2022

adoptat de Senat 
(14.03.2022)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

12 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.1/2022 
pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice

L17/2022

adoptat de Senat 
(23.03.2022)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere (proiectul se aflã 
în reexaminare, la cererea 
Presedintelui)

13 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.17/2021 pentru 
modificarea și completarea Legii nr.134/2019 privind reorganizarea 
Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, 
precum și pentru modificarea unor acte normative

L333/2021

adoptat de Senat 
(11.10.2021)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(14.03.2022)

adoptat de Senat 
(16.05.2022)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere (proiectul se aflã 
în reexaminare, la cererea 
Presedintelui)

14 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.9/2019 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătății, precum şi pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative în domeniul sănătății, a unor reglementări cu privire la 
programe guvernamentale naţionale şi cu privire la măsuri fiscal-
bugetare

L351/2019

adoptat de Senat 
(14.10.2019)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(20.04.2022)

adoptat de Senat 
(29.06.2022)
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b) ordonanţe de urgenţă 104

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

1 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.127/2021 pentru modificarea Legii nr.176/2010 privind integritatea în 
exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și 
completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și 
funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru 
modificarea și completarea altor acte normative și a art.III din Legea 
nr.105/2020 pentru completarea Legii nr.176/2010 privind integritatea în 
exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și 
completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și 
funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru 
modificarea și completarea altor acte normative

L545/2021

adoptat de Senat 
(07.02.2022)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

2 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.139/2021 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.42/2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susținerea 
desfășurării Programului cultural național „Timișoara - Capitală 
Europeană a Culturii în anul 2021”

L6/2022

adoptat de Senat 
(07.02.2022)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

3 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.144/2021 pentru modificarea și completarea Legii serviciului de 
alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006

L11/2022

adoptat de Senat 
(07.02.2022)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

4 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului 
nr.1/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul 
administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea 
unor acte normative, precum și pentru modificarea Ordonanţei de 
urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ

L14/2022

adoptat de Senat 
(07.02.2022)

A devenit Legea nr. 
178/09.06.2022 promulgatã 
prin decret nr. 
887/09.06.2022 publicatã în 
M.O. 576/14.06.2022

5 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru 
gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de 
redresare și reziliență precum și pentru modificarea și completarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.155/2020 privind unele măsuri 
pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar 
României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și 
nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență

L542/2021

adoptat de Senat 
(09.02.2022)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(18.05.2022)
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Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

6 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.126/2021 pentru modificarea Legii nr.61/1993 privind alocația de stat 
pentru copii, precum și pentru acordarea unei indemnizații 
compensatorii pentru persoanele cu handicap

L544/2021

adoptat de Senat 
(09.02.2022)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

7 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în 
România

L547/2021

adoptat de Senat 
(10.02.2022)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

8 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.128/2021 privind unele măsuri referitoare la salarizarea personalului 
din sistemul administrației penitenciare

L546/2021

adoptat de Senat 
(10.02.2022)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

9 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.125/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.127/2019 
privind sistemul public de pensii, precum și pentru modificarea și 
completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2009 privind 
instituirea pensiei sociale minime garantate

L543/2021

adoptat de Senat 
(10.02.2022)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

10 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 
termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte 
normative

L548/2021

adoptat de Senat 
(12.02.2022)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

11 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.131/2021 privind modificarea și completarea unor acte normative, 
precum și pentru prorogarea unor termene

L549/2021

adoptat de Senat 
(12.02.2022)
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Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

12 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.132/2021 privind acordarea unui ajutor financiar pensionarilor din 
sistemul public de pensii în anul 2022, precum și pentru modificarea 
alin.(10) al art.7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.43/2020 
pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri 
europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe 
perioada stării de urgență

L550/2021

adoptat de Senat 
(12.02.2022)

A devenit Legea nr. 
55/14.03.2022 promulgatã 
prin decret nr. 
280/14.03.2022 publicatã în 
M.O. 235/15.03.2022

13 Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.106/2021 privind unele măsuri pentru organizarea şi funcţionarea 
Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de 
Televiziune

L485/2021

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(03.11.2021)

adoptat de Senat 
(14.02.2022)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

14 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru 
perioada de programare 2021-2027 alocate României din  Fondul 
European de Dezvoltare Regională, Fondul de Coeziune, Fondul Social 
European Plus, Fondul pentru o Tranziție Justă

L1/2022

adoptat de Senat 
(14.02.2022)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

15 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.136/2021 pentru modificarea anexei nr.6 la Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu

L3/2022

adoptat de Senat 
(14.02.2022)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

16 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.135/2021 privind unele măsuri pentru susținerea activității 
aeroporturilor regionale pentru care consiliile județene au calitatea de 
autoritate publică tutelară

L2/2022

adoptat de Senat 
(14.02.2022)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

17 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.145/2021 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Legea 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

L13/2022

adoptat de Senat 
(14.02.2022)
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A devenit Legea nr. 
149/23.05.2022 promulgatã 
prin decret nr. 
819/23.05.2022 publicatã în 
M.O. 510/24.05.2022

18 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.137/2021 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului 
implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor 
măsuri în domeniul sănătății

L4/2022

adoptat de Senat 
(21.02.2022)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(27.04.2022)

A devenit Legea nr. 
156/24.05.2022 promulgatã 
prin decret nr. 
826/24.05.2022 publicatã în 
M.O. 515/25.05.2022

19 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.138/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ şi pentru 
modificarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei 
Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii 
Electorale Permanente

L5/2022

adoptat de Senat 
(21.02.2022)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(27.04.2022)

Trimis la promulgare

20 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.143/2021 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și
 a gazelor naturale nr.123/2012, precum și pentru modificarea unor 
acte normative

L10/2022

adoptat de Senat 
(21.02.2022)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(29.06.2022)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

21 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţã a Guvernului 
nr.2/2022 privind stabilirea unor măsuri de protecție socială a 
angajaților și a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, 
suspendării ori limitării activităților economice, determinate de situația 
epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-COV-2 
precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

L15/2022

adoptat de Senat 
(21.02.2022)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

22 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.3/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare 
pentru consumul de energie electrica și gaze naturale pentru sezonul 
rece 2021-2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului 
nr.27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază 
sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația 
Biosferei „Delta Dunării”

L16/2022

adoptat de Senat 
(21.02.2022)
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Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

23 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.140/2021 privind unele aspecte referitoare la contractele de vânzare 
de bunuri

L7/2022

adoptat de Senat 
(24.02.2022)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

24 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.141/2021 privind numite aspecte referitoare la contractele de 
furnizare de conținut digital și de servicii digitale

L8/2022

adoptat de Senat 
(25.02.2022)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

25 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.142/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență 
a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susținere a 
întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de 
piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, pentru modificarea Schemei de 
ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei 
economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art.II din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.42/2020, pentru modificarea 
art.III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.16/2021 pentru 
modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și 
mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM 
INVEST ROMÂNIA, precum și pentru modificarea și completarea 
Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în 
contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată 
prin art.II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.42/2020, precum și 
pentru modificarea art.164 alin.(2indice1) și (2indice2) din Legea 
nr.53/2003 - Codul muncii

L9/2022

adoptat de Senat 
(28.02.2022)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

26 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.4/2022 pentru completarea art.52 din Legea nr.500/2002 privind 
finanțele publice

L29/2022

adoptat de Senat 
(02.03.2022)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

27 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.5/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.129/2021 privind implementarea formularului digital de 
intrare în România

L30/2022

adoptat de Senat 
(05.03.2022)
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Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

28 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.6/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.68/2021 privind adoptarea unor măsuri pentru punerea în 
aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea și 
acceptarea certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID 
pentru a facilita libera circulație pe durata pandemiei de COVID-19

L31/2022

adoptat de Senat 
(05.03.2022)

A devenit Legea nr. 
75/01.04.2022 promulgatã 
prin decret nr. 
469/01.04.2022 publicatã în 
M.O. 324/01.04.2022

29 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.99/2021 
privind modificarea unor acte normative din domeniul învăţământului, 
precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 privind 
unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de 
COVID-19

L448/2021

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(13.10.2021)

adoptat de Senat 
(07.03.2022)

A devenit Legea nr. 
88/13.04.2022 promulgatã 
prin decret nr. 
493/13.04.2022 publicatã în 
M.O. 370/14.04.2022

30 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.8/2022 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar 
din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional 
Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, 
precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene

L73/2022

adoptat de Senat 
(14.03.2022)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(23.03.2022)

Trimis la promulgare

31 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.10/2022 
pentru modificarea și completarea Legii nr.346/2004 privind stimularea 
înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii

L75/2022

adoptat de Senat 
(14.03.2022)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(21.06.2022)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

32 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.11/2022 privind modificarea și completarea Legii nr.259/2021 pentru 
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.118/2021 privind 
stabilirea unei scheme de compensare pentru  consumul de energie 
electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și 
pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.27/1996 privind 
acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în 
unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei „Delta 
Dunării”

L76/2022

adoptat de Senat 
(14.03.2022)
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Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

33 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.9/2022 pentru stabilirea unor măsuri bugetare în vederea sprijinirii 
sectorului întreprinderilor mici și mijlocii

L74/2022

adoptat de Senat 
(14.03.2022)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

34 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.13/2022 pentru modificarea pct.II subpct.1 din anexa la Ordonanța 
de urgență a Guvernului nr.120/2002 privind aprobarea Sistemului de 
susținere și promovare a exportului cu finanțare de la bugetul de stat

L103/2022

adoptat de Senat 
(21.03.2022)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

35 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.12/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru 
suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor 
financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din 
domeniul achizițiilor publice pentru Programul operațional sectorial 
Mediu 2007-2013 şi pentru proiecte preluate integral sau parţial din 
Programul operațional sectorial Mediu 2007-2013 în cadrul Programului 
operațional Infrastructura mare 2014-2020

L102/2022

adoptat de Senat 
(21.03.2022)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

36 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.14/2022 pentru modificarea Legii nr.146/2021 privind monitorizarea 
electronică în cadrul unor proceduri judiciare și execuțional penale

L104/2022

adoptat de Senat 
(25.03.2022)

A devenit Legea nr. 
114/21.04.2022 promulgatã 
prin decret nr. 
533/21.04.2022 publicatã în 
M.O. 395/26.04.2022

37 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.134/2021 pentru aprobarea Acordului de împrumut (Mecanismul de 
redresare și reziliență) dintre Comisia Europeană și România, semnat 
la București la 26 noiembrie 2021 și la Bruxelles la 15 decembrie 2021

L78/2022

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(15.02.2022)

adoptat de Senat 
(28.03.2022)
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Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

38 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către 
statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite 
proveniți din zona conflictului armat din Ucraina

L105/2022

adoptat de Senat 
(28.03.2022)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

39 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.16/2022 pentru modificarea art.7 alin.(13) din Legea nr.52/2003 
privind transparența decizională în administrația publică

L109/2022

adoptat de Senat 
(28.03.2022)

A devenit Legea nr. 
115/21.04.2022 promulgatã 
prin decret nr. 
534/21.04.2022 publicatã în 
M.O. 395/26.04.2022

40 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.41/2021 
pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011

L291/2021

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(29.06.2021)

adoptat de Senat 
(28.03.2022)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

41 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.17/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.21/2020 privind 
Codul aerian

L110/2022

adoptat de Senat 
(31.03.2022)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

42 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.18/2022 pentru modificarea și completarea art.1 din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr.63/2018 privind compensarea unor creanțe 
reciproce între statul român și persoanele beneficiare ale legilor din 
domeniul restituirii proprietății, precum și pentru prorogarea unui termen

L111/2022

adoptat de Senat 
(01.04.2022)
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Trimis la promulgare

43 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.19/2022 
privind unele măsuri referitoare la garanțiile de bună execuție 
constituite în cadrul contractelor de achiziție publică și al contractelor 
sectoriale

L112/2022

adoptat de Senat 
(02.04.2022)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(29.06.2022)

A devenit Legea nr. 
185/22.06.2022 promulgatã 
prin decret nr. 
907/22.06.2022 publicatã în 
M.O. 613/22.06.2022

44 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.21/2022 
privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unui ajutor de stat 
pentru restructurarea Societății „Complexul Energetic Oltenia”-S.A.

L120/2022

adoptat de Senat 
(04.04.2022)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(31.05.2022)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

45 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.20/2022 privind modificarea și completarea unor acte normative, 
precum și pentru stabilirea unor măsuri de sprijin și asistență umanitară

L119/2022

adoptat de Senat 
(06.04.2022)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

46 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.22/2022 pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în 
România

L121/2022

adoptat de Senat 
(09.04.2022)

Trimis la promulgare

47 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.23/2022 
pentru completarea art.43 din Legea nr.411/2004 privind fondurile de 
pensii administrate privat

L134/2022

adoptat de Senat 
(11.04.2022)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(29.06.2022)
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Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

48 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.24/2022 privind aprobarea și finanțarea unor programe de garantare 
în domenii prioritare pentru economia românească

L137/2022

adoptat de Senat 
(11.04.2022)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

49 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.25/2022 privind unele măsuri în domeniul fondurilor europene

L149/2022

adoptat de Senat 
(11.04.2022)

Trimis la promulgare

50 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.27/2022 
privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și 
gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și 
pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul 
energiei

L151/2022

adoptat de Senat 
(11.04.2022)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(21.06.2022)

A devenit Legea nr. 
130/09.05.2022 promulgatã 
prin decret nr. 
780/09.05.2022 publicatã în 
M.O. 464/09.05.2022

51 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.73/2020 
privind desemnarea Serviciului de Telecomunicații Speciale ca 
integrator de servicii de comunicații critice destinate autorităților publice 
cu atribuții în managementul situațiilor de urgență

L385/2020

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(17.06.2020)

adoptat de Senat 
(11.04.2022)

Trimis la promulgare

52 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.29/2022 
privind stabilirea cadrului instituțional și a măsurilor necesare pentru 
punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr.536/2014 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind 
studiile clinice intervenționale cu medicamente de uz uman și de 
abrogare a Directivei 2001/20/CE, precum și pentru modificarea unor 
acte normative în domeniul sănătății

L155/2022

adoptat de Senat 
(19.04.2022)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(29.06.2022)
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urmeazã anuntarea în plen, 
pt. exercitarea dreptului de 
sesizare asupra 
constitutionalitãtii Legii

53 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.26/2022 
pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul 
investițiilor publice

L150/2022

adoptat de Senat 
(19.04.2022)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(29.06.2022)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

54 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.28/2022 pentru modificarea unor acte normative

L154/2022

adoptat de Senat 
(21.04.2022)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

55 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.30/2022 privind unele măsuri pentru consolidarea capacității 
instituționale și administrative a Ministerului Cercetării, Inovării și 
Digitalizării și a Autorității pentru digitalizarea României necesare 
implementării componentei C7-Transformarea Digitală din Planul 
Național de Redresare și Reziliență, precum și alte categorii de măsuri

L156/2022

adoptat de Senat 
(22.04.2022)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

56 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.31/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a 
blocurilor de locuinţe

L178/2022

adoptat de Senat 
(26.04.2022)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

57 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.32/2022 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unui ajutor 
de stat pentru compensarea pierderilor suferite ca urmare a pandemiei 
de COVID-19 de către Societatea Națională de Transport Feroviar de 
Călători „CFR Călători” - S.A.

L179/2022

adoptat de Senat 
(27.04.2022)
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Trimis la promulgare

58 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.33/2022 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.219/2015 privind economia 
socială

L180/2022

adoptat de Senat 
(30.04.2022)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(29.06.2022)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

59 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.34/2022 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.15/2002 
privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua 
de drumuri naționale din România, pentru modificarea și completarea 
unor acte normative, precum și unele măsuri pentru implementarea 
programelor aferente Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat 
de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 
2020/C 91 I/01

L181/2022

adoptat de Senat 
(30.04.2022)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

60 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.36/2022 privind stabilirea unor măsuri de protecţie socială a 
salariaţilor în contextul conflictului armat din Ucraina, precum şi ca 
urmare a sancţiunilor internaţionale aplicate Federaţiei Ruse şi 
Belarusului

L203/2022

adoptat de Senat 
(02.05.2022)

Trimis la promulgare

61 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.81/2021 
privind aprobarea metodelor de intervenție imediată pentru prevenirea și
 combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor și 
bunurilor acestora, în intravilanul localităților, precum și pentru 
modificarea și completarea unor acte normative

L304/2021

adoptat de Senat 
(06.09.2021)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(15.12.2021)

adoptat de Senat 
(02.05.2022)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(22.06.2022)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

62 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.35/2022 pentru aprobarea măsurilor necesare realizării campaniei 
naţionale de împădurire şi reîmpădurire prevăzute în Planul naţional de 
redresare şi rezilienţă

L202/2022

adoptat de Senat 
(06.05.2022)
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Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

63 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.39/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în 
domeniul gestionării financiare a fondurilor europene şi pentru 
adoptarea unor măsuri privind beneficiarii de fonduri europene

L206/2022

adoptat de Senat 
(06.05.2022)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

64 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.38/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în 
vederea eficientizării gestionării deşeurilor

L205/2022

adoptat de Senat 
(06.05.2022)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

65 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.37/2022 privind asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul 
Ministerului Sănătăţii, a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente 
bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul Programului ROU-T-MOH 
„Abordarea provocărilor sistemului de sănătate privind controlul 
tuberculozei În România" finanţat de Fondul Global de Luptă Împotriva 
HIV/SIDA, Tuberculozei şi Malariei, aprobat pentru perioada 1 
octombrie 2018-31 martie 2023, precum şi pentru abrogarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.112/2020 pentru asigurarea de 
la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, a sumelor 
necesare acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor 
achiziţionate în cadrul Programului ROU-T-MOH „Abordarea 
provocărilor sistemului de sănătate privind controlul tuberculozei în 
România”

L204/2022

adoptat de Senat 
(06.05.2022)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

66 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.40/2022 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului 
Naţional de Investiţii „Anghel Saligny” şi pentru modificarea art.1 alin.(2) 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.95/2021 pentru aprobarea 
Programului Naţional de Investiţii „Anghel Saligny”

L207/2022

adoptat de Senat 
(06.05.2022)

Trimis la promulgare

67 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.43/2022 
privind regimul de control al operațiunilor cu produse cu dublă utilizare

L227/2022

adoptat de Senat 
(09.05.2022)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(29.06.2022)
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Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

68 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.42/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din 
piața de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 
martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative din domeniul energiei

L211/2022

adoptat de Senat 
(09.05.2022)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

69 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.51/2022 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru 
susţinerea activităţii crescătorilor din sectoarele bovine, suine şi avicol 
în contextul crizei economice generate de pandemia COVID 19

L247/2022

adoptat de Senat 
(09.05.2022)

Trimis la promulgare

70 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã 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

L230/2022

adoptat de Senat 
(09.05.2022)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(29.06.2022)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

71 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.45/2022 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare 
ale unor operatori economici din industria națională de apărare

L229/2022

adoptat de Senat 
(09.05.2022)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

72 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.41/2022 pentru instituirea Sistemului naţional privind monitorizarea 
transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport şi 
de abrogare a art. XXVIII din Ordonanţa de urgenţi a Guvernului nr. 
130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 
termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative

L210/2022

adoptat de Senat 
(10.05.2022)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

73 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.47/2022 privind ajustarea preţurilor contractelor de achiziţie publică/ 
contractelor sectoriale/ contractelor de concesiune/ acordurilor - cadru

L231/2022

adoptat de Senat 
(11.05.2022)
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Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

74 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã 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

L233/2022

adoptat de Senat 
(11.05.2022)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

75 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.44/2022 privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de 
sănătate, precum și pentru interpretarea, modificarea și completarea 
unor acte normative

L228/2022

adoptat de Senat 
(11.05.2022)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

76 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã 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

L232/2022

adoptat de Senat 
(11.05.2022)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

77 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.50/2022 pentru reglementarea muncii în domeniul maritim

L234/2022

adoptat de Senat 
(14.05.2022)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

78 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.52/2022 privind unele măsuri bugetare destinate organizării şi 
desfăşurării celei de-a 21-a ediţii a Conferinţei Plenipotenţiarilor Uniunii 
Internaţionale a Telecomunicaţiilor la Bucureşti, în perioada 26 
septembrie -14 octombrie 2022

L248/2022

adoptat de Senat 
(16.05.2022)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

79 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.54/2022 pentru completarea Legii nr.99/2016 privind achiziţiile 
sectoriale

L250/2022

adoptat de Senat 
(16.05.2022)
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Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

80 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.53/2022 privind modificarea şi completarea Legii nr. 129/2019 pentru 
prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, 
precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

L249/2022

adoptat de Senat 
(16.05.2022)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

81 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.55/2022 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.60/2020 privind unele măsuri financiare în vederea implementării 
proiectelor de infrastructură fazate din perioada de programare 2007-
2013, finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de 
programare 2014-2020, precum și în vederea elaborării și implementării 
strategiilor teritoriale integrate în perioada de programare 2021-2027

L257/2022

adoptat de Senat 
(23.05.2022)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

82 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.56/2022 privind unele măsuri de eficientizare a activității turistice 
aferente sezonului turistic estival 2022 pe litoralul românesc al Mării 
Negre

L258/2022

adoptat de Senat 
(23.05.2022)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

83 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.57/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr.202/2002 privind 
egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi pentru 
modificarea art.3 alin.(2indice1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei 
publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative

L287/2022

adoptat de Senat 
(30.05.2022)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

84 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.58/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative din 
domeniul protecției consumatorilor

L288/2022

adoptat de Senat 
(30.05.2022)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

85 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.60/2022 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar de 
implementare şi gestionare a fondurilor alocate României prin Fondul 
pentru modernizare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative

L290/2022

adoptat de Senat 
(30.05.2022)
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Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

86 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.61/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi şi 
granturi pentru capital de lucru entităţilor din domeniul agroalimentar cu 
finanţare din fonduri externe nerambursabile

L291/2022

adoptat de Senat 
(30.05.2022)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

87 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.59/2022 pentru modifcarea unor acte normative în domeniul străinilor

L289/2022

adoptat de Senat 
(03.06.2022)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

88 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.62/2022 pentru modificarea art.262 alin.(3indice2) din Legea 
nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 
insolvenţă şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.19/2022 privind 
unele măsuri referitoare la garanţiile de bună execuţie constituite în 
cadrul contractelor de achiziţie publică şi al contractelor sectoriale

L307/2022

adoptat de Senat 
(07.06.2022)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

89 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã 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

L308/2022

adoptat de Senat 
(07.06.2022)

Trimis la promulgare

90 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.64/2022 
privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul 
proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile

L311/2022

adoptat de Senat 
(07.06.2022)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(29.06.2022)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

91 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.66/2022 pentru completarea Legii nr.16/2017 privind detaşarea 
salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale

L313/2022

adoptat de Senat 
(10.06.2022)
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Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

92 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.65/2022 privind reglementarea unor măsuri pentru stingerea unor 
obligaţii fiscale şi bugetare ale Societăţii Naţionale de Transport 
Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfă” S.A.

L312/2022

adoptat de Senat 
(10.06.2022)

Trimis la promulgare

93 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.70/2021 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.384/2006 privind statutul 
soldaţilor şi gradaţilor profesionişti

L429/2021

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(04.10.2021)

adoptat de Senat 
(14.06.2022)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

94 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.67/2022 privind unele măsuri fiscale, precum şi pentru modificarea şi 
completarea art.59 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală

L324/2022

adoptat de Senat 
(14.06.2022)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

95 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.68/2022 privind unele măsuri pentru asigurarea sălii principale de 
conferinţă necesară pentru organizarea şi desfăşurarea celei de-a 21-a 
ediții a Conferinței Plenipotențiarilor Uniunii Internaționale a 
Telecomunicațiilor la Bucureşti, în perioada 26 septembrie - 14 
octombrie 2022

L341/2022

adoptat de Senat 
(20.06.2022)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

96 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.70/2022 privind prevenirea, verificarea şi constatarea 
neregulilor/dublei finanţări, a neregulilor grave apărute în obţinerea şi 
utilizarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate 
României prin Mecanismul de Redresare şi Rezilienţă şi/sau a 
fondurilor publice naţionale aferente acestora şi recuperarea creanţelor 
rezultate

L342/2022

adoptat de Senat 
(20.06.2022)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

97 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.72/2022 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

L359/2022

adoptat de Senat 
(27.06.2022)

Buletin legislativ sesiunea februarie - iunie 2022 
Biroul baze de date economice și legislative 

                        Informații la data de 5 iulie 132



Titlul proiectului de lege Stadiul proiectului de legeNr. crt.

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

98 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.71/2022 pentru modificarea art.155 alin.(1) din Legea nr.286/2009 
privind Codul penal

L358/2022

adoptat de Senat 
(27.06.2022)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

99 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.73/2022 pentru completarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi 
angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de 
răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea 
creşterii ocupării forţei de muncă

L360/2022

adoptat de Senat 
(27.06.2022)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

100 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.74/2022 privind acordarea, unui ajutor financiar pensionarilor 
sistemului public de pensii, ai sistemului pensiilor militare de stat, 
precum şi beneficiarilor de drepturi prevăzute de legi cu caracter 
special, în luna iulie 2022

L361/2022

adoptat de Senat 
(27.06.2022)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

101 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.76/2022 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei 
Naţionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate

L363/2022

adoptat de Senat 
(27.06.2022)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

102 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.75/2022 pentru completarea Legii nr.82/1992 privind rezervele de stat

L362/2022

adoptat de Senat 
(27.06.2022)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

103 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.77/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr.96/2000 privind 
organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României 
EximBank -S.A.

L364/2022

adoptat de Senat 
(27.06.2022)
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Trimis la promulgare

104 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.7/2022 
privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului de 
punere în aplicare (UE) 2015/1998 din 5 noiembrie 2015 de stabilire a 
măsurilor detaliate de implementare a standardelor de bază comune în 
domeniul securităţii aviaţiei, aşa cum a fost modificat prin Regulamentul 
de punere în aplicare (UE) 2019/103 al Comisiei din 23 ianuarie 2019

L162/2022

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(21.03.2022)

adoptat de Senat 
(27.06.2022)

III. Propuneri legislative 121

Trimis la promulgare

1 Lege pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar 
nr.18/1991 și a altor acte normative

L505/2021

adoptat de Senat 
(02.02.2022)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(22.06.2022)

A devenit Legea nr. 
142/20.05.2022 promulgatã 
prin decret nr. 
812/20.05.2022 publicatã în 
M.O. 502/23.05.2022

2 Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal

L506/2021

adoptat de Senat 
(02.02.2022)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(20.04.2022)

A devenit Legea nr. 
134/12.05.2022 promulgatã 
prin decret nr. 
790/12.05.2022 publicatã în 
M.O. 477/13.05.2022

3 Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice

L508/2021

adoptat de Senat 
(02.02.2022)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(13.04.2022)
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Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

4 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul 
investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și 
completarea unor acte normative și prorogarea unor termene și pentru 
completarea art.60 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal

L507/2021

adoptat de Senat 
(02.02.2022)

A devenit Legea nr. 
121/02.05.2022 promulgatã 
prin decret nr. 
562/02.05.2022 publicatã în 
M.O. 431/03.05.2022

5 Lege pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.46/2000 privind 
declararea Complexului „Memorialul Revoluției - Decembrie 1989” din 
municipiul Timișoara ansamblu de interes național

L504/2021

adoptat de Senat 
(02.02.2022)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(05.04.2022)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

6 Propunere legislativă privind darea în folosință cu titlu gratuit unor 
bunuri imobile din proprietatea publică a statului, aflate în administrarea 
Ministerului Tineretului și Sportului, în folosință gratuită Federației 
Române de Rugby

L511/2021

adoptat de Senat 
(05.02.2022)

A devenit Legea nr. 
135/13.05.2022 promulgatã 
prin decret nr. 
791/13.05.2022 publicatã în 
M.O. 489/17.05.2022

7 Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative

L510/2021

adoptat de Senat 
(05.02.2022)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(13.04.2022)

A devenit Legea nr. 
71/30.03.2022 promulgatã 
prin decret nr. 
442/30.03.2022 publicatã în 
M.O. 315/31.03.2022

8 Lege privind completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind 
acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de 
dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor 
deportate în străinătate ori constituite în prizonieri

L513/2021

adoptat de Senat 
(07.02.2022)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(02.03.2022)
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A devenit Legea nr. 
104/20.04.2022 promulgatã 
prin decret nr. 
520/20.04.2022 publicatã în 
M.O. 391/21.04.2022

9 Lege pentru modificarea art.13 alin.(1) lit.i) din Legea nr.52/2011 privind 
exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri

L514/2021

adoptat de Senat 
(07.02.2022)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(23.03.2022)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

10 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Codului Penal

L494/2021

adoptat de Senat 
(10.02.2022)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

11 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea legii 
nr.263/2010 privind sistemul de pensii publice

L518/2021

adoptat de Senat 
(14.02.2022)

A devenit Legea nr. 
70/28.03.2022 promulgatã 
prin decret nr. 
313/28.03.2022 publicatã în 
M.O. 304/29.03.2022

12 Lege privind reglementarea statutului personalului care, în perioada 
stării de alertă sau a situațiilor de risc epidemiologic și biologic, 
determinate de pandemia de COVID-19, a fost încadrat pe perioadă 
determinată, precum și pentru modficarea și completarea unor acte 
normative

L512/2021

adoptat de Senat 
(14.02.2022)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(08.03.2022)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

13 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.24 din 
27 martie 2000 (republicată) privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.260 din 21 aprilie 2010

L517/2021

adoptat de Senat 
(14.02.2022)
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Trimis la promulgare

14 Lege pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice și pentru modificarea și
 completarea Legii nr.7/2006 privind statutul funcționarului public 
parlamentar

L560/2021

adoptat de Senat 
(14.02.2022)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(31.05.2022)

Respins de Camera 
decizională

15 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.219/2015 privind 
economia socială

L535/2021

adoptat de Senat 
(21.02.2022)
respins de Camera 
Deputatilor 
(29.06.2022)

Trimis la promulgare

16 Lege pentru modificarea Legii nr.78/2014 privind reglementarea 
activității de voluntariat în România, precum și pentru completarea Legii 
nr.219/2015 privind economia socială

L536/2021

adoptat de Senat 
(23.02.2022)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(15.06.2022)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

17 Propunere legislativă privind stabilirea anumitor prevederi referitoare la 
certificarea istoricului vehiculelor rutiere utilizate în vederea 
înmatriculării acestora în România

L556/2021

adoptat de Senat 
(02.03.2022)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

18 Propunere legislativă privind îmbunătățirea siguranței rutiere prin 
limitarea circulației pe drumurile publice a autovehiculelor înmatriculate 
sau înregistrate în România care au postul de conducere situat pe 
partea dreaptă în raport cu planul median longitudinal al autovehiculului

L557/2021

adoptat de Senat 
(02.03.2022)
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A devenit Legea nr. 
83/11.04.2022 promulgatã 
prin decret nr. 
488/11.04.2022 publicatã în 
M.O. 362/12.04.2022

19 Lege pentru instituirea zilei de 11 aprilie ca Ziua educaţiei financiare

L71/2022

adoptat de Senat 
(02.03.2022)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(29.03.2022)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

20 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcții

L561/2021

adoptat de Senat 
(02.03.2022)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

21 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic

L59/2022

adoptat de Senat 
(07.03.2022)

Trimis la promulgare

22 Lege pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului și a publicității 
imobiliare nr.7/1996

L60/2022

adoptat de Senat 
(07.03.2022)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(13.04.2022)

A devenit Legea nr. 
194/04.07.2022 promulgatã 
prin decret nr. 
938/04.07.2022 publicatã în 
M.O. 668/04.07.2022

23 Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi 
sportului nr.69/2000

L58/2022

adoptat de Senat 
(07.03.2022)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(08.06.2022)
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Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

24 Propunere legislativă pentru completarea articolului 18indice1 din 
Legea educației fizice și sportului nr.69/2000

L42/2022

adoptat de Senat 
(07.03.2022)

Trimis la promulgare

25 Lege pentru modificarea și completarea Legii locuinței nr.114/1996

L43/2022

adoptat de Senat 
(07.03.2022)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(22.06.2022)

A devenit Legea nr. 
167/02.06.2022 promulgatã 
prin decret nr. 
853/02.06.2022 publicatã în 
M.O. 542/02.06.2022

26 Lege pentru completarea art.224 din Legea educației naționale 
nr.1/2011

L44/2022

adoptat de Senat 
(07.03.2022)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(04.05.2022)

A devenit Legea nr. 
161/27.05.2022 promulgatã 
prin decret nr. 
841/27.05.2022 publicatã în 
M.O. 527/27.05.2022

27 Lege privind modificarea art.65 alin.(5) din Legea nr.263/2010 privind 
sistemul unitar de pensii publice

L45/2022

adoptat de Senat 
(07.03.2022)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(27.04.2022)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

28 Propunere legislativă pentru completarea art.30 din Legea nr.263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice

L51/2022

adoptat de Senat 
(07.03.2022)
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Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

29 Propunere legislativă pentru completarea art.38 alin.(1) din Legea 
nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice, 
precum şi pentru modificarea art.4 alin.(1) din Legea nr.61/1993 privind 
alocaţia de stat pentru copii

L52/2022

adoptat de Senat 
(07.03.2022)

Trimis la promulgare

30 Lege  pentru modificarea și completarea art.56(indice1) din Ordonanța 
de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale 
protejate, conservarea habitatelor naturale protejate, a florei și faunei 
sălbatice

L117/2022

adoptat de Senat 
(14.03.2022)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(23.03.2022)

Trimis la promulgare

31 Lege privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea 
altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul 
comerțului

L564/2021

adoptat de Senat 
(14.03.2022)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(29.06.2022)

A devenit Legea nr. 
180/14.06.2022 promulgatã 
prin decret nr. 
895/14.06.2022 publicatã în 
M.O. 582/15.06.2022

32 Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.58/1934 asupra 
cambiei și biletului la ordin

L62/2022

adoptat de Senat 
(14.03.2022)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(25.05.2022)

A devenit Legea nr. 
182/17.06.2022 promulgatã 
prin decret nr. 
901/17.06.2022 publicatã în 
M.O. 599/20.06.2022

33 Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.59/1934 asupra cecului

L63/2022

adoptat de Senat 
(14.03.2022)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(25.05.2022)
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A devenit Legea nr. 
195/04.07.2022 promulgatã 
prin decret nr. 
939/04.07.2022 publicatã în 
M.O. 668/04.07.2022

34 Lege pentru completarea art.25 din Legea contabilității nr.82/1991

L61/2022

adoptat de Senat 
(21.03.2022)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(08.06.2022)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

35 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.18/2009 privind creșterea performanței 
energetice a blocurilor de locuințe

L39/2022

adoptat de Senat 
(21.03.2022)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

36 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice

L40/2022

adoptat de Senat 
(23.03.2022)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

37 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.67 din 
Legea nr.223/2015 privind pensiile militare de stat

L96/2022

adoptat de Senat 
(04.04.2022)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

38 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 
nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător

L54/2022

adoptat de Senat 
(04.04.2022)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

39 Propunere legislativă pentru modificarea art.118 alin.(4) din Ordonanța 
de urgență nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice

L87/2022

adoptat de Senat 
(06.04.2022)

Buletin legislativ sesiunea februarie - iunie 2022 
Biroul baze de date economice și legislative 

                        Informații la data de 5 iulie 141



Titlul proiectului de lege Stadiul proiectului de legeNr. crt.

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

40 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii 
nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, 
precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în România

L80/2022

adoptat de Senat 
(06.04.2022)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

41 Propunere legislativă privind consimțământul digital online, precum și 
pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniu

L90/2022

adoptat de Senat 
(06.04.2022)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

42 Propunere legislativă pentru modificarea art.155, alin.(1) din Legea 
nr.286/2009 privind Codul Penal

L88/2022

adoptat de Senat 
(06.04.2022)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

43 Propunere legislativă privind Cazierul de mediu și Registrul național 
electronic de mediu

L95/2022

adoptat de Senat 
(06.04.2022)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

44 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr.132 din 
31.05.2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto 
pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie

L38/2022

adoptat de Senat 
(07.04.2022)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

45 Propunere legislativă pentru completarea art.98, alin.(2) al Ordonanței 
de Urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului

L47/2022

adoptat de Senat 
(07.04.2022)
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Trimis la promulgare

46 Lege pentru anularea unor obligații fiscale

L173/2022

adoptat de Senat 
(11.04.2022)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(29.06.2022)

Trimis la promulgare

47 Lege privind stabilirea unor măsuri referitoare la executarea sancţiunilor 
contravenţionale aplicate în temeiul art.4 alin.(1) din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr.129/2021 privind implementarea formularului 
digital de intrare în România, abrogată prin Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.22/2022 pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.129/2021 privind implementarea formularului digital de 
intrare în România

L116/2022

adoptat de Senat 
(11.04.2022)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(29.06.2022)

Trimis la promulgare

48 Lege privind înfiinţarea Muzeului Naţional al Revoluţiei Anticomuniste 
din Decembrie 1989

L128/2022

adoptat de Senat 
(11.04.2022)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(29.06.2022)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

49 Propunere legislativă pentru modificarea art.75 din Legea nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătății

L130/2022

adoptat de Senat 
(11.04.2022)

Trimis la promulgare

50 Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.17/2014 privind unele 
măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în 
extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea 
societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și 
privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor 
Statului

L84/2022

adoptat de Senat 
(21.04.2022)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(08.06.2022)
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Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

51 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

L131/2022

adoptat de Senat 
(27.04.2022)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

52 Propunere legislativă privind completarea Ordonanței de Urgență a 
Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice

L124/2022

adoptat de Senat 
(27.04.2022)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

53 Propunere legislativă  pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, 
veteranilor şi văduvelor de război şi a Legii nr.44/1994 privind veteranii 
de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război

L129/2022

adoptat de Senat 
(27.04.2022)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

54 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 
nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, precum și a altor acte normative

L106/2022

adoptat de Senat 
(28.04.2022)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

55 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.84 din 
Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului ș
 pentru completarea art.121 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal

L164/2022

adoptat de Senat 
(02.05.2022)
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A devenit Legea nr. 
171/08.06.2022 promulgatã 
prin decret nr. 
877/08.06.2022 publicatã în 
M.O. 560/08.06.2022

56 Lege pentru modificarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic 
nr.407/2006

L180/2021

adoptat de Senat 
(14.09.2021)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(09.11.2021)

adoptat de Senat 
(02.05.2022)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(25.05.2022)

A devenit Legea nr. 
192/28.06.2022 promulgatã 
prin decret nr. 
928/28.06.2022 publicatã în 
M.O. 643/29.06.2022

57 Lege pentru completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură 
civilă

L132/2022

adoptat de Senat 
(02.05.2022)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(31.05.2022)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

58 Propunere legislativă pentru completarea art.72 şi art.128 din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice

L142/2022

adoptat de Senat 
(04.05.2022)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

59 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea articolului 3 din 
Legea apelor nr.107 din 25 septembrie 1996

L139/2022

adoptat de Senat 
(04.05.2022)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

60 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii 
nr.165/2016 privind siguranța operațiunilor petroliere offshore

L225/2022

adoptat de Senat 
(09.05.2022)
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A devenit Legea nr. 
157/25.05.2022 promulgatã 
prin decret nr. 
827/25.05.2022 publicatã în 
M.O. 516/25.05.2022

61 Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.256/2018 privind unele 
măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către 
titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore

L254/2022

adoptat de Senat 
(11.05.2022)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(18.05.2022)

A devenit Legea nr. 
175/09.06.2022 promulgatã 
prin decret nr. 
884/09.06.2022 publicatã în 
M.O. 567/10.06.2022

62 Lege privind asigurarea accesului persoanelor fizice la servicii de 
internet în bandă largă, la punct fix

L161/2022

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(23.03.2022)

adoptat de Senat 
(11.05.2022)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

63 Propunere legislativă pentru modificarea art.32 alin.(2) lit.c) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe 
drumurile publice

L166/2022

adoptat de Senat 
(11.05.2022)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

64 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

L169/2022

adoptat de Senat 
(11.05.2022)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

65 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ și pentru modificarea 
Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice

L167/2022

adoptat de Senat 
(11.05.2022)
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Titlul proiectului de lege Stadiul proiectului de legeNr. crt.

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

66 Propunere legislativă privind modificarea Legii educaţiei naţionale 
nr.1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.18, din 
10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare

L174/2022

adoptat de Senat 
(11.05.2022)

Trimis la promulgare

67 Lege pentru completarea Legii drepturilor pacientului nr.46/2003

L238/2022

adoptat de Senat 
(16.05.2022)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(15.06.2022)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

68 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 
nr.185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de 
publicitate, pentru modificarea și completarea Ordonanței de Guvern 
nr.43/1997 privind regimul drumurilor și pentru modificarea și 
completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcții

L186/2022

adoptat de Senat 
(16.05.2022)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

69 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.7/2006 privind statutul
funcționarului public parlamentar

L193/2022

adoptat de Senat 
(16.05.2022)

Trimis la promulgare

70 Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1991 pentru 
sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, 
a ordinii și liniștii publice

L187/2022

adoptat de Senat 
(18.05.2022)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(29.06.2022)
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Trimis la promulgare

71 Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a 
câinilor fără stăpân

L246/2022

adoptat de Senat 
(18.05.2022)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(31.05.2022)

Trimis la promulgare

72 Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.78/2018 privind 
exonerarea personalului plătit din fonduri publice de la plata unor sume 
reprezentând venituri de natură salarială

L531/2020

adoptat de Senat 
(30.09.2020)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(13.10.2020)

adoptat de Senat 
(18.05.2022)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(21.06.2022)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

73 Propunere legislativă  privind transmiterea terenurilor şi a altor active 
patrimoniale aflate în patrimoniul regiilor autonome şi al societăţilor 
comerciale cu capital integral sau majoritar de stat

L165/2022

adoptat de Senat 
(23.05.2022)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

74 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, 
precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale 
Permanente

L240/2022

adoptat de Senat 
(23.05.2022)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

75 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 
nr.21/1991 a cetățeniei române

L221/2022

adoptat de Senat 
(25.05.2022)
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Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

76 Propunere legislativă pentru completarea articolului 6 din Legea 
nr.31/1990 privind societățile și completarea articolului 40 din Legea 
nr.287/2009 privind Codul Civil

L170/2022

adoptat de Senat 
(26.05.2022)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

77 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.92/2021 privind regimul deşeurilor

L216/2022

adoptat de Senat 
(30.05.2022)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

78 Propunere legislativă pentru modificarea art.11 lit.a) din Legea 
nr.514/2003  privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier 
juridic

L237/2022

adoptat de Senat 
(30.05.2022)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

79 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.98/2016 privind 
achiziţiile publice şi a Legii nr.99/2016 privind achiziţiile sectoriale

L242/2022

adoptat de Senat 
(30.05.2022)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

80 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la 
nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și 
completarea unor acte normative

L243/2022

adoptat de Senat 
(30.05.2022)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

81 Propunere legislativă privind instituirea Zilei Sportului Românesc în 
prima duminică din luna iunie

L244/2022

adoptat de Senat 
(30.05.2022)
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Trimis la promulgare

82 Lege privind instituirea Zilei naționale a sportului cu balonul oval

L253/2022

adoptat de Senat 
(30.05.2022)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(29.06.2022)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

83 Propunere legislativă pentru modificarea art.151 alin.(8) din Legea 
nr.127/2019 privind sistemul public de pensii

L264/2022

adoptat de Senat 
(30.05.2022)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

84 Propunere legislativă pentru aplicarea unor măsuri de sprijin pentru 
angajatori și salariați în situații de dificultate economică temporară, 
altele decât cele din perioada stării de urgență/asediu/alertă

L266/2022

adoptat de Senat 
(30.05.2022)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

85 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii fondului 
funciar nr.18/1991

L196/2022

adoptat de Senat 
(02.06.2022)

A devenit Legea nr. 
193/28.06.2022 promulgatã 
prin decret nr. 
929/28.06.2022 publicatã în 
M.O. 643/29.06.2022

86 Propunere legislativă pentru modificarea art.23 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor 
formelor de discriminare

L346/2022

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(25.05.2022)

adoptat de Senat 
(07.06.2022)
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Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

87 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.273/2004 privind 
procedura adopției

L268/2022

adoptat de Senat 
(07.06.2022)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

88 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătății

L277/2022

adoptat de Senat 
(07.06.2022)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

89 Propunere legislativă pentru completarea art.12 lit.B din Oordonanța de 
urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de 
asigurări sociale de sănătate

L270/2022

adoptat de Senat 
(07.06.2022)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

90 Propunere legislativă privind completarea art.65 din Ordonanţa 
Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia, precum și pentru 
modificarea Legii nr.328/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.39/2005 privind cinematografia

L319/2022

adoptat de Senat 
(07.06.2022)

Trimis la promulgare

91 Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.98/2016 privind 
achizițiile publice, Legii nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale, Legii 
nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, 
precum și a Legii nr.101/2016 privind remediile și căile de atac în 
materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor 
sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de 
servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului 
Național de Soluționare a Contestațiilor

L339/2022

adoptat de Senat 
(08.06.2022)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(21.06.2022)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

92 Propunere legislativă pentru completarea art.1 alin.(1) din Legea 
nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor 
publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de lnţegritate, 
precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

L280/2022

adoptat de Senat 
(08.06.2022)
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Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

93 Propunere legislativă privind reglementarea modalității de raportare a 
stocurilor la produsele agricole

L260/2022

adoptat de Senat 
(08.06.2022)

Trimis la promulgare

94 Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea 
pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii 
fondului funciar nr.18/1991

L295/2022

adoptat de Senat 
(08.06.2022)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(29.06.2022)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

95 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii privind 
Codul fiscal nr.227/2015

L251/2022

adoptat de Senat 
(09.06.2022)

Trimis la promulgare

96 Lege pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011

L160/2022

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(23.03.2022)

adoptat de Senat 
(14.06.2022)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

97 Propunere legislativă pentru modificarea Legii educației fizice și 
sportului nr.69/2000

L300/2022

adoptat de Senat 
(15.06.2022)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

98 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătății

L299/2022

adoptat de Senat 
(15.06.2022)
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Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

99 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.4/2021 
privind protecţia drepturilor persoanelor diagnosticate sau suspectate a 
fi diagnosticate cu boli sau afecţiuni alergice

L318/2022

adoptat de Senat 
(15.06.2022)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

100 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.(18indice1) 
din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000

L328/2022

adoptat de Senat 
(15.06.2022)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

101 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 
nr.111/1995 privind depozitul legal de documente

L273/2022

adoptat de Senat 
(15.06.2022)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

102 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind 
Codul Fiscal

L271/2022

adoptat de Senat 
(15.06.2022)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

103 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1)-(3) ale art.77 din 
Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal

L272/2022

adoptat de Senat 
(15.06.2022)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

104 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.85/2003 a minelor, cu modificarile şi completările ulterioare

L340/2022

adoptat de Senat 
(20.06.2022)
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Trimis la promulgare

105 Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității 
Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei

L553/2021

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(15.12.2021)

adoptat de Senat 
(20.06.2022)

Trimis la promulgare

106 Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 
nr.1/2011

L236/2022

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(13.04.2022)

adoptat de Senat 
(27.06.2022)

Trimis la promulgare

107 Lege privind schimbul de date între sisteme informatice și crearea 
Platformei Naționale de Interoperabilitate

L353/2022

adoptat de Senat 
(27.06.2022)
adoptat de Camera 
Deputatilor 
(29.06.2022)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

108 Propunere legislativă - Legea pescuitului şi a protecţiei resursei 
acvatice vii

L276/2022

adoptat de Senat 
(27.06.2022)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

109 Propunere legislativă pentru declararea florii de bujor ca Floare 
Națională a României

L398/2022

adoptat de Senat 
(27.06.2022)
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Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

110 Propunere legislativă pentru instituirea Zilei de comemorare a victimelor 
Marii Foamete(Holodomor) din fosta URSS

L329/2022

adoptat de Senat 
(27.06.2022)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

111 Propunere legislativă pentru modificarea Legii 143/2000 privind 
prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri

L297/2022

adoptat de Senat 
(27.06.2022)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

112 Propunere legislativă pentru modificarea art.8 alin.(1) lit.a) din Legea 
cetăţeniei române nr.21/1991

L357/2022

adoptat de Senat 
(27.06.2022)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

113 Propunere legislativă pentru modificarea art.(29indice3) alin.(2) din 
Legea îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004

L355/2022

adoptat de Senat 
(27.06.2022)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

114 Propunere legislativă pentru modificarea Legii educaţiei fizice şi 
sportului nr.69/2000

L350/2022

adoptat de Senat 
(27.06.2022)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

115 Propunere legislativă pentru modificarea art.3 din Legea nr.15/1994 
privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi 
necorporale

L368/2022

adoptat de Senat 
(27.06.2022)
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Trimis la promulgare

116 Lege pentru completarea art.110 din Legea educaţiei naţionale 
nr.1/2011

L468/2021

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(25.10.2021)

adoptat de Senat 
(27.06.2022)

Trimis la promulgare

117 Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 
nr.1/2011

L259/2022

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(27.04.2022)

adoptat de Senat 
(27.06.2022)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

118 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.286/2009 privind Codul penal, precum şi a Legii nr.135/2010 privind 
Codul de procedură penală

L423/2022

adoptat de Senat 
(29.06.2022)

Trimis la promulgare

119 Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.232/2016 privind 
industria naţională de apărare, precum şi pentru completarea unor acte 
normative

L482/2021

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(03.11.2021)

adoptat de Senat 
(29.06.2022)

Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

120 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.287/2009 privind 
Codul civil

L348/2022

adoptat de Senat 
(29.06.2022)
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Trimis la Cameră pentru 
dezbatere

121 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 
nr.135/2010 privind Codul de procedură penală

L400/2022

adoptat de Senat 
(29.06.2022)
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Comisia: Numãrul proiectelor 
primite pentru raport

Numãrul proiectelor 
primite pentru aviz

Numãrul 
rapoartelor depuse

Numãrul 
avizelor 
depuse

Sinteza activităţii comisiilor în sesiunea
februarie - iunie 2022

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENAT

Direcţia generală legislativă

Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări 136 135 105 35

Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital 78 136 68 124

Comisia economică, industrii şi servicii 38 73 42 77

Comisia pentru agricultură, industrie alimentară şi dezvoltare 
rurală

19 13 14 14

Comisia pentru politică externă 9 19 11 18

Comisia pentru administraţie publică 69 90 59 79

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 41 44 26 29

Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială 70 63 67 61

Comisia pentru învățământ 29 17 19 19

Comisia pentru sănătate 22 25 22 28

Comisia pentru cultură şi media 10 13 11 12

Comisia pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi 
minorităţi

10 146 12 146

Comisia pentru știință, inovare și tehnologie 0 20 0 17

Comisia pentru antreprenoriat și turism 12 33 10 29

Comisia pentru tineret și sport 8 17 8 12

Comisia pentru afaceri europene 3 41 2 46

Comisia pentru românii de pretutindeni 4 9 2 5

Comisia pentru transporturi şi infrastructură 25 21 22 22

Comisia pentru mediu 23 19 21 18

Comisia pentru constituţionalitate 10 0 6 0

Comisia pentru ape, păduri, pescuit şi fond cinegetic 20 9 17 9

Comisia pentru energie, infrastructură energetică şi resurse 
minerale

19 11 24 11

Comisia pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei 13 50 12 46
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Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunitati si validari Comisia pentru buget, finante, activitate bancara si piata de capital

Comisia economica, industrii si servicii Comisia pentru agricultura, industrie alimentara si dezvoltare rurala

Comisia pentru politica externa Comisia pentru administratie publica

Comisia pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala Comisia pentru munca, familie si protectie sociala

Comisia pentru învațământ Comisia pentru sanatate

Comisia pentru cultura si media Comisia pentru drepturile omului, egalitate de sanse, culte si minoritati

Comisia pentru știință, inovare și tehnologie Comisia pentru antreprenoriat și turism

Comisia pentru tineret și sport Comisia pentru afaceri europene

Comisia pentru românii de pretutindeni Comisia pentru transporturi si infrastructura

Comisia pentru mediu Comisia pentru constitutionalitate

Comisia pentru ape, paduri, pescuit si fond cinegetic Comisia pentru energie, infrastructura energetica si resurse minerale

Comisia pentru comunicatii si tehnologia informatiei

Sinteza activităţii comisiilor, conform numărului de rapoarte finalizate 
la proiecte de lege, în perioada 1 februarie 2022 - 30 iunie 2022)

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENAT
Direcţia generală legislativă
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INIŢIATIVE LEGISLATIVE ALE SENATORILOR  
 în sesiunea februarie - iunie 2022

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENAT

Direcţia generală legislativă

Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă privind modificarea art.131 și 
132 din Legea nr.304/2004 privind organizarea 
judiciară

Dîncu Vasile  - senator PSD; Fulgeanu-Moagher Laura-Mihaela  - senator PSD; Teodoroiu Simona-Maya  - 
deputat PSD

L34/2022

în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

1

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(02.02.2022)

Propunere legislativă pentru completarea și 
modificarea Legii educației naționale nr.1/2011

Azamfirei Leonard  - senator PSD; Bodog Florian-Dorel  - senator PSD; Cionoiu Nicuşor  - senator PSD; 
Cristescu Ionel-Dănuţ  - senator PSD; Cuc  Alexandru-Răzvan  - senator PSD; Deneş Ioan  - senator PSD; 
Dîncu Vasile  - senator PSD; Dogariu Eugen  - senator PSD; Dunca Marius-Alexandru  - senator PSD; 
Fulgeanu-Moagher Laura-Mihaela  - senator PSD; Genoiu Mihail  - senator PSD; Georgescu Laura  - 
senator PSD; Humelnicu Marius  - senator PSD; Matei Constantin-Bogdan  - senator PSD; Matieş Călin-
Gheorghe  - senator PSD; Mazilu Liviu-Lucian  - senator PSD; Mihai Alfred-Laurenţiu-Antonio  - senator 
PSD; Mutu Gabriel  - senator PSD; Pistru Eusebiu-Manea  - senator PSD; Popa Maricel  - senator PSD; 
Prioteasa Ion  - senator PSD; Puiu Ovidiu  - senator PSD; Răducanu Sebastian  - senator PSD; Resmeriţă 
Cornel-Cristian  - senator PSD; Romaşcanu Lucian  - senator PSD; Rujan Ion-Cristinel  - senator PSD; 
Sbîrnea Liliana  - senator PSD; Stan Ioan  - senator PSD; Stănescu Paul  - senator PSD; Stocheci Cristina-
Mariana  - senator PSD; Streinu Cercel Adrian  - senator PSD; Toanchină Marius-Gheorghe  - senator PSD; 
Trufin Lucian  - senator PSD; Vlaşin Sorin  - senator PSD; Zamfir Daniel-Cătălin  - senator PSD

L236/2022

Trimis la promulgare

2

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(13.04.2022)

adoptat de Senat 
(27.06.2022)
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru completarea art.201 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ

Berea Cristinel-Gabriel  - senator USR; Bodea  Marius  - senator USR; Bordei Cristian  - senator USR; 
Cernic Sebastian  - senator USR; Negoi Eugen-Remus  - senator USR; Oprinoiu Aurel  - senator USR; 
Postică Andrei  - senator USR; Poteraş Cosmin-Marian  - senator USR; Spătaru Elena-Simona  - senator 
USR; Trifan Raoul-Adrian  - senator USR; Viaşu Cosmin-Cristian  - senator USR; Vicol Costel  - senator 
USR; Vlad Sergiu Cosmin  - senator USR; Zob Alexandru-Robert  - senator USR; Badea Mihai-Alexandru  - 
deputat USR_PLUS; Botez  Mihai-Cătălin  - deputat USR_PLUS; Poliţeanu Mihai-Laurenţiu  - deputat 
USR_PLUS; Rizea Cristina Camelia  - deputat USR_PLUS; Teniţă Dragoş-Cătălin  - deputat USR_PLUS

L326/2022

în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

3

respins de Camera 
Deputatilor 
(18.05.2022)

Propunere legislativă pentru modificarea și 
completarea Legii audiovizualului nr.504/2002

Berea Cristinel-Gabriel  - senator USR; Bodea  Marius  - senator USR; Ivan Dan  - senator USR; Mureşan 
Claudiu-Marinel  - senator USR; Negoi Eugen-Remus  - senator USR; Trifan Raoul-Adrian  - senator USR; 
Vicol Costel  - senator USR; Vlad Sergiu Cosmin  - senator USR; Zob Alexandru-Robert  - senator USR

L343/2022

în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

4

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(23.05.2022)

Propunere legislativă pentru modificarea și 
completarea Legii 69/2000 a educației fizice și 
sportului

Cîţu Florin-Vasile  - senator PNL

b21/2022
Retras de către iniţiator

5

Propunere legislativă pentru modificarea și 
completarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar și 
deconspirarea Securității

Berea Cristinel-Gabriel  - senator USR; Ivan Dan  - senator USR; Vlad Sergiu Cosmin  - senator USR; Blaga 
Daniel-Codruţ  - deputat USR_PLUS; Bulai  Iulian  - deputat USR_PLUS; Gheba Daniel-Sorin  - deputat 
USR_PLUS; Havârneanu Filip  - deputat USR_PLUS; Ichim Cristian-Paul  - deputat USR_PLUS; Ilie Victor  - 
deputat USR_PLUS; Lazăr Ion-Marian  - deputat USR_PLUS; Lőrincz Ştefan-Iulian  - deputat USR_PLUS; 
Molnar Radu-Iulian  - deputat USR_PLUS; Stoica Diana  - deputat USR_PLUS; Ungureanu  Emanuel-
Dumitru  - deputat USR_PLUS

b22/2022
în procedurã 
parlamentarã la 
Camera Deputatilor

6
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă privind completarea 
Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2002 
privind circulația pe drumurile publice

Berea Cristinel-Gabriel  - senator USR; Dinică Silvia-Monica  - senator USR; Mîndruţă Gheorghiţă  - senator 
USR; Negoi Eugen-Remus  - senator USR; Pălărie Ştefan  - senator USR; Popescu Ion-Dragoş  - senator 
USR; Vicol Costel  - senator USR; Zob Alexandru-Robert  - senator USR; Badea Mihai-Alexandru  - deputat 
USR_PLUS; Blaga Daniel-Codruţ  - deputat USR_PLUS; Ciornei Radu Tudor  - deputat USR_PLUS; Gheba 
Daniel-Sorin  - deputat USR_PLUS; Havârneanu Filip  - deputat USR_PLUS; Ichim Cristian-Paul  - deputat 
USR_PLUS; Lazăr Ion-Marian  - deputat USR_PLUS; Sas Lóránt-Zoltan  - deputat USR_PLUS; Ţoiu Oana-
Silvia  - deputat USR_PLUS

L124/2022

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

7

adoptat de Senat 
(27.04.2022)

Propunere legislativă pentru modificarea și 
completarea Legii educației naționale nr.1/2011

Anisie Monica-Cristina  - senator PNL; Berea Cristinel-Gabriel  - senator USR; Bîca Iulian-Mihail  - senator 
PNL; Bumb  Sorin-Ioan  - senator PNL; Darău Ambrozie-Irineu  - senator USR; Dinică Silvia-Monica  - 
senator USR; Ghica Cristian  - senator USR; Hatos Adrian  - senator PNL; Ivan Dan  - senator USR; 
Mureşan Claudiu-Marinel  - senator USR; Negoi Eugen-Remus  - senator USR; Pălărie Ştefan  - senator 
USR; Postică Andrei  - senator USR; Poteraş Cosmin-Marian  - senator USR; Spătaru Elena-Simona  - 
senator USR; Trifan Raoul-Adrian  - senator USR; Vicol Costel  - senator USR; Apostol Alin-Gabriel  - 
deputat USR_PLUS; Badea Mihai-Alexandru  - deputat USR_PLUS; Băltăreţu Viorel  - deputat USR_PLUS; 
Berescu Monica-Elena  - deputat USR_PLUS; Blaga Daniel-Codruţ  - deputat USR_PLUS; Botez  Mihai-
Cătălin  - deputat USR_PLUS; Buzoianu Diana-Anda  - deputat USR_PLUS; Cambera Oana-Alexandra  - 
deputat USR_PLUS; Chichirău  Cosette-Paula  - deputat USR_PLUS; Ciornei Radu Tudor  - deputat 
USR_PLUS; Cristian Brian  - deputat USR_PLUS; Dehelean  Silviu  - deputat USR_PLUS; Drancă Andrei-
Iulian  - deputat USR_PLUS; Giurgiu Adrian  - deputat USR_PLUS; Hangan Pollyanna-Hanellore  - deputat 
USR_PLUS; Havârneanu Filip  - deputat USR_PLUS; Ichim Cristian-Paul  - deputat USR_PLUS; Lazăr 
Teodor  - deputat USR_PLUS; Lőrincz Ştefan-Iulian  - deputat USR_PLUS; Molnar Radu-Iulian  - deputat 
USR_PLUS; Neagu Denisa-Elena  - deputat USR_PLUS; Özmen Oana-Marciana  - deputat USR_PLUS; 
Poliţeanu Mihai-Laurenţiu  - deputat USR_PLUS; Rizea Cristina Camelia  - deputat USR_PLUS; Sas Lóránt-
Zoltan  - deputat USR_PLUS; Seidler  Cristian-Gabriel  - deputat USR_PLUS; Stoica Diana  - deputat 
USR_PLUS; Teniţă Dragoş-Cătălin  - deputat USR_PLUS; Terente Eugen  - deputat USR_PLUS; Toda 
Daniel-Liviu  - deputat USR_PLUS; Todosiu Beniamin  - deputat USR_PLUS; Tulbure Simina-Geanina-
Daniela  - deputat USR_PLUS; Ungureanu  Emanuel-Dumitru  - deputat USR_PLUS; Wiener Adrian  - 
deputat USR_PLUS

L98/2022
în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

8
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă  pentru modificarea și 
completarea Legii educației naționale nr.1/2011

Berea Cristinel-Gabriel  - senator USR; Darău Ambrozie-Irineu  - senator USR; Dinică Silvia-Monica  - 
senator USR; Mureşan Claudiu-Marinel  - senator USR; Negoi Eugen-Remus  - senator USR; Popescu Ion-
Dragoş  - senator USR; Postică Andrei  - senator USR; Poteraş Cosmin-Marian  - senator USR; Spătaru 
Elena-Simona  - senator USR; Vicol Costel  - senator USR; Blaga Daniel-Codruţ  - deputat USR_PLUS; 
Havârneanu Filip  - deputat USR_PLUS; Lazăr Teodor  - deputat USR_PLUS; Miftode Marius-Andrei  - 
deputat USR_PLUS; Poliţeanu Mihai-Laurenţiu  - deputat USR_PLUS; Prunean Alin-Costel  - deputat 
USR_PLUS; Rizea Cristina Camelia  - deputat USR_PLUS; Sas Lóránt-Zoltan  - deputat USR_PLUS; Teniţă 
Dragoş-Cătălin  - deputat USR_PLUS; Toda Daniel-Liviu  - deputat USR_PLUS; Todosiu Beniamin  - deputat
USR_PLUS

L125/2022

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

9

respins de Senat 
(11.04.2022)

Propunere legislativă  pentru instituirea Programului 
de stimulare a transportului feroviar de călători şi/sau
 de marfă

Antal István-Loránt  - senator UDMR; Császár Károly Zsolt  - senator UDMR; Fejér László-Ödön  - senator 
UDMR; Kovács Irina Elisabeta  - senator UDMR; Novák Csaba-Zoltán  - senator UDMR; Turos Lóránd  - 
senator UDMR; Bende  Sándor  - deputat UDMR; Benedek  Zacharie  - deputat UDMR; Csép  Éva-Andrea  - 
deputat UDMR; Csoma  Botond  - deputat UDMR; Farago Petru  - deputat UDMR; Gál Károly  - deputat 
UDMR; Hajdu Gábor  - deputat UDMR; Kelemen Attila  - deputat UDMR; Kolcsár Anquetil-Károly  - deputat 
UDMR; Könczei Csaba  - deputat UDMR; Ladányi László-Zsolt  - deputat UDMR; Magyar  Loránd-Bálint  - 
deputat UDMR; Miklós Zoltán  - deputat UDMR; Nagy Szabolcs  - deputat UDMR; Seres Denes  - deputat 
UDMR; Szabó Ödön  - deputat UDMR; Zakarias Zoltán  - deputat UDMR

L127/2022

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

10

respins de Senat 
(19.04.2022)

Buletin legislativ sesiunea februarie - iunie 2022 
Biroul baze de date economice și legislative 

                        Informații la data de 5 iulie 163



Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă  privind înfiinţarea Muzeului 
Naţional al Revoluţiei Anticomuniste din Decembrie 
1989

Achiţei  Vasile-Cristian  - senator PNL; Antal István-Loránt  - senator UDMR; Bica  Dănuţ  - senator PNL; 
Bîca Iulian-Mihail  - senator PNL; Bodea  Marius  - senator USR; Bodog Florian-Dorel  - senator PSD; Cîţu 
Florin-Vasile  - senator PNL; Corlăţean Titus  - senator PSD; Császár Károly Zsolt  - senator UDMR; Cuc  
Alexandru-Răzvan  - senator PSD; Deneş Ioan  - senator PSD; Dogariu Eugen  - senator PSD; Fenechiu 
Cătălin-Daniel  - senator PNL; Firu Stela  - senator PNL; Fulgeanu-Moagher Laura-Mihaela  - senator PSD; 
Genoiu Mihail  - senator PSD; Ghica Cristian  - senator USR; Gorghiu Alina-Ştefania  - senator PNL; Hatos 
Adrian  - senator PNL; Humelnicu Marius  - senator PSD; Ivan Dan  - senator USR; Kovács Irina Elisabeta  - 
senator UDMR; László Attila  - senator UDMR; Mocioalcă Ion  - senator PSD; Mutu Gabriel  - senator PSD; 
Neagu Nicolae  - senator PNL; Novák Csaba-Zoltán  - senator UDMR; Oprea Ştefan-Radu  - senator PSD; 
Potecă Vasilică  - senator PNL; Prioteasa Ion  - senator PSD; Puiu Ovidiu  - senator PSD; Răducanu 
Sebastian  - senator PSD; Romaşcanu Lucian  - senator PSD; Sbîrnea Liliana  - senator PSD; Stan Ioan  - 
senator PSD; Streinu Cercel Adrian  - senator PSD; Stroe Felix  - senator PSD; Ţapu Nazare Eugen  - 
senator PNL; Toanchină Marius-Gheorghe  - senator PSD; Trufin Lucian  - senator PSD; Turos Lóránd  - 
senator UDMR; Vlad Sergiu Cosmin  - senator USR; Vlaşin Sorin  - senator PSD; Zamfir Daniel-Cătălin  - 
senator PSD; Adomnicăi Mirela-Elena  - deputat PSD; Alda Adrian  - deputat PSD; Alexe Florin-Alexandru  - 
deputat PNL; Andrei  Alexandru-Ioan  - deputat PNL; Andronache Gabriel  - deputat PNL; Apostol Alin-
Gabriel  - deputat USR_PLUS; Ardelean Ben-Oni  - deputat PNL; Atanasiu Onuţ Valeriu  - deputat PNL; 
Badea Iulian-Alexandru  - deputat PSD; Bălăşoiu Aurel  - deputat PSD; Balint  Liviu-Ioan  - deputat PNL; 
Barna Ilie-Dan  - deputat USR_PLUS; Bejinariu Eugen  - deputat PSD; Bende  Sándor  - deputat UDMR; 
Benedek  Zacharie  - deputat UDMR; Bota Călin-Ioan  - deputat PNL; Budăi  Marius-Constantin  - deputat 
PSD; Buicu Corneliu-Florin  - deputat PSD; Burduja Sebastian-Ioan  - deputat PNL; Căuş Vasile-Aurel  - 
deputat PNL; Cazan Laurenţiu-Nicolae  - deputat PNL; Chira Claudiu-Martin  - deputat Neafiliat; Cîtea  
Vasile  - deputat PSD; Cozmanciuc Corneliu-Mugurel  - deputat PNL; Cristescu Radu-Mihai  - deputat PSD; 
Cristian Brian  - deputat USR_PLUS; Crîstici Ognean  - deputat USR (minoritãti); Cruşoveanu Marian  - 
deputat PNL; Csép  Éva-Andrea  - deputat UDMR; Csoma  Botond  - deputat UDMR; Cupşa Ioan  - deputat 
PNL; Dancă Ionel  - deputat PNL; Dinu  Cristina-Elena  - deputat PSD; Dumitrache Ileana-Cristina  - deputat 
PSD; Dumitrescu Raluca Giorgiana  - deputat PSD; Făgărăşian Valentin-Ilie  - deputat PNL; Fălcoi Nicu  - 
deputat USR_PLUS; Farago Petru  - deputat UDMR; Fifor Mihai-Viorel  - deputat PSD; Florea  Oana-
Consuela  - deputat PSD; Furtună  Mirela  - deputat PSD; Gál Károly  - deputat UDMR; Gheorghiu  
Bogdan  - deputat PNL; Ghera Giureci-Slobodan  - deputat UCR (minoritãti); Gîdei Laurenţiu-Viorel  - 
deputat PSD; Giugea  Nicolae  - deputat Neafiliat; Gliga Dumitriţa  - deputat PSD; Goleac Nicoleta-Matilda  - 
deputat PSD; Grindeanu Sorin Mihai  - deputat PSD; Hajdu Gábor  - deputat UDMR; Hărătău Elena  - 
deputat PNL; Havârneanu Filip  - deputat USR_PLUS; Holban  Georgeta-Carmen  - deputat PSD; Horga 
Maria-Gabriela  - deputat PNL; Hurduzeu Florin-Silviu  - deputat PSD; Huţu Alexandra  - deputat PSD; Ivan 
Bogdan-Gruia  - deputat PSD; Kelemen Attila  - deputat UDMR; Kelemen Hunor  - deputat UDMR; Kiss 
János  - deputat PNL; Kolcsár Anquetil-Károly  - deputat UDMR; Könczei Csaba  - deputat UDMR; Ladányi 
László-Zsolt  - deputat UDMR; Leoreanu  Laurenţiu-Dan  - deputat PNL; Lőrincz Ştefan-Iulian  - deputat 
USR_PLUS; Lungoci Dumitru-Lucian  - deputat PSD; Lungu Romeo-Daniel  - deputat PSD; Lupu Andrei-
Răzvan  - deputat USR_PLUS; Macovei  Silviu Nicu  - deputat PSD; Magyar  Loránd-Bálint  - deputat 
UDMR; Manea Cătălin-Zamfir  - deputat Pro-Europa (minoritãti); Mang Ioan  - deputat PSD; Manta Claudiu  - 
deputat PSD; Mărculescu Dumitru  - deputat PNL; Mărgărit  Mitică-Marius  - deputat PSD; Marşalic Jaro 
Norbert  - deputat PNL; Miftode Marius-Andrei  - deputat USR_PLUS; Mihalcea Remus-Gabriel  - deputat 
PSD; Miklós Zoltán  - deputat UDMR; Mina Marian  - deputat PSD; Miuţescu Gheorghe-Adrian  - deputat 
Neafiliat; Molnar Ervin  - deputat PNL; Munteanu Remus  - deputat PSD; Muraru Iulian-Alexandru  - deputat 
PNL; Muşoiu  Ştefan  - deputat PSD; Nacov Gheorghe  - deputat UBBR (minoritãti); Năcuţă Sorin  - deputat 
PNL; Nagy Szabolcs  - deputat UDMR; Nassar Rodica  - deputat PSD; Neaga Florian-Claudiu  - deputat 

L128/2022

Trimis la promulgare

11

adoptat de Senat 
(11.04.2022)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(29.06.2022)
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

PSD; Neagu Denisa-Elena  - deputat USR_PLUS; Neaţă  Eugen  - deputat PSD; Niţă  Nicu  - deputat PSD; 
Ostaficiuc Marius-Eugen  - deputat PSD; Paraschiv  Rodica  - deputat PSD; Pavelescu Nicolae  - deputat 
PSD; Pecingină Gheorghe  - deputat PNL; Peţa-Ştefănescu Eliza-Mădălina  - deputat PSD; Pirtea Marilen-
Gabriel  - deputat PNL; Polak Tudor  - deputat PNL; Popa  Ştefan-Ovidiu  - deputat PSD; Popescu  Pavel  - 
deputat PNL; Popescu  Virgil-Daniel  - deputat PNL; Popescu Vlad  - deputat PSD; Popica Eduard-Andrei  - 
deputat PSD; Rizea Cristina Camelia  - deputat USR_PLUS; Rodeanu  Bogdan-Ionel  - deputat USR_PLUS; 
Roşca Mircea  - deputat PNL; Rujan Dumitru  - deputat PNL; Şandru Cosmin  - deputat PNL; Sandu 
Viorica  - deputat PSD; Şerban Ciprian-Constantin  - deputat PSD; Sighiartău  Robert-Ionatan  - deputat 
PNL; Simonis Alfred-Robert  - deputat PSD; Şlincu Dan-Constantin  - deputat PSD; Şoldan Gheorghe  - 
deputat PSD; Solomon Adrian  - deputat PSD; Stângă George-Cătălin  - deputat PNL; Stativă Irinel-Ioan  - 
deputat PSD; Ştefan Ion  - deputat Neafiliat; Ştirbu Gigel-Sorinel  - deputat PNL; Stoian Maria  - deputat 
PNL; Stoica Elena  - deputat PSD; Stroe Ionuţ-Marian  - deputat PNL; Suciu Vasile-Daniel  - deputat PSD; 
Szabó Ödön  - deputat UDMR; Tănase Antonel  - deputat Neafiliat; Tănăsescu  Alina-Elena  - deputat PSD; 
Tătaru Nelu  - deputat PNL; Teniţă Dragoş-Cătălin  - deputat USR_PLUS; Ţepeluş Laurenţiu-Cristinel  - 
deputat PSD; Toader Bogdan-Andrei  - deputat PSD; Ţoiu Oana-Silvia  - deputat USR_PLUS; Toma  Ilie  - 
deputat PSD; Toma Vasilică  - deputat PSD; Trăilă Cristina  - deputat PNL; Trif Bogdan Gheorghe  - deputat 
PSD; Tudorache Daniel  - deputat PSD; Tuhuţ Radu-Marcel  - deputat PSD; Ţuţuianu Marius-Horia  - 
deputat PSD; Varga  Glad-Aurel  - deputat PNL; Vîlceanu  Dan  - deputat PNL; Zakarias Zoltán  - deputat 
UDMR; Zetea Gabriel-Valer  - deputat PSD; Zisopol Dragoş-Gabriel  - deputat UER (minoritãti)

Propunere legislativă  pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.49/1991 privind acordarea de 
indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi 
văduvelor de război şi a Legii nr.44/1994 privind 
veteranii de război, precum şi unele drepturi ale 
invalizilor şi văduvelor de război

Banu Claudia-Mihaela  - senator PNL; Niculescu-Ţâgârlaş Cristian-Augustin  - senator PNL; Pufu Vlad-
Mircea  - senator PNL; Andronache Gabriel  - deputat PNL; Avrămescu Gabriel-Ioan  - deputat PNL; Băcanu 
Cristian-Tudor  - deputat PNL; Balint  Liviu-Ioan  - deputat PNL; Banias Mircea-Marius  - deputat PNL; Bota 
Călin-Ioan  - deputat PNL; Burciu  Cristina  - deputat PNL; Căuş Vasile-Aurel  - deputat PNL; Cupşa Ioan  - 
deputat PNL; Horga Maria-Gabriela  - deputat PNL; Kiss János  - deputat PNL; Leoreanu  Laurenţiu-Dan  - 
deputat PNL; Mărculescu Dumitru  - deputat PNL; Marşalic Jaro Norbert  - deputat PNL; Moisin Radu-
Marin  - deputat PNL; Moldovan  Sorin-Dan  - deputat PNL; Morar Olivia-Diana  - deputat PNL; Muraru Iulian-
Alexandru  - deputat PNL; Năcuţă Sorin  - deputat PNL; Roman  Florin-Claudiu  - deputat PNL; Rujan 
Dumitru  - deputat PNL; Şandru Cosmin  - deputat PNL; Sărmaş Ioan-Sabin  - deputat PNL; Stănescu 
Vetuţa  - deputat PNL; Stoica Ştefan-Bucur  - deputat PNL; Trăilă Cristina  - deputat PNL; Varga  Glad-
Aurel  - deputat PNL

L129/2022

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

12

adoptat de Senat 
(27.04.2022)
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru completarea Legii 
nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă

Berea Cristinel-Gabriel  - senator USR; Bodea  Marius  - senator USR; Bordei Cristian  - senator USR; 
Cernic Sebastian  - senator USR; Ghica Cristian  - senator USR; Mîndruţă Gheorghiţă  - senator USR; 
Mircescu Ion-Narcis  - senator USR; Oprinoiu Aurel  - senator USR; Pălărie Ştefan  - senator USR; Vicol 
Costel  - senator USR; Alexandru Victoria-Violeta  - deputat PNL; Andronache Gabriel  - deputat PNL; 
Apostol Alin-Gabriel  - deputat USR_PLUS; Băcanu Cristian-Tudor  - deputat PNL; Badea Mihai-Alexandru  - 
deputat USR_PLUS; Băltăreţu Viorel  - deputat USR_PLUS; Berescu Monica-Elena  - deputat USR_PLUS; 
Blaga Daniel-Codruţ  - deputat USR_PLUS; Botez  Mihai-Cătălin  - deputat USR_PLUS; Buzoianu Diana-
Anda  - deputat USR_PLUS; Cambera Oana-Alexandra  - deputat USR_PLUS; Cristian Brian  - deputat 
USR_PLUS; Dehelean  Silviu  - deputat USR_PLUS; Hajdu Gábor  - deputat UDMR; Halici  Nicuşor  - 
deputat PSD; Ichim Cristian-Paul  - deputat USR_PLUS; Ilie Victor  - deputat USR_PLUS; Kocsis-Cristea 
Alexandru  - deputat Neafiliat; Ladányi László-Zsolt  - deputat UDMR; Lazăr Ion-Marian  - deputat 
USR_PLUS; Lőrincz Ştefan-Iulian  - deputat USR_PLUS; Lupu Andrei-Răzvan  - deputat USR_PLUS; 
Miftode Marius-Andrei  - deputat USR_PLUS; Molnar Radu-Iulian  - deputat USR_PLUS; Morar Olivia-
Diana  - deputat PNL; Murariu Oana  - deputat USR_PLUS; Năsui  Claudiu-Iulius-Gavril  - deputat 
USR_PLUS; Neagu Denisa-Elena  - deputat USR_PLUS; Orban Ludovic  - deputat Neafiliat; Özmen Oana-
Marciana  - deputat USR_PLUS; Panait Radu  - deputat USR_PLUS; Poliţeanu Mihai-Laurenţiu  - deputat 
USR_PLUS; Prună  Cristina-Mădălina  - deputat USR_PLUS; Rodeanu  Bogdan-Ionel  - deputat 
USR_PLUS; Sas Lóránt-Zoltan  - deputat USR_PLUS; Stoica Diana  - deputat USR_PLUS; Toda Daniel-
Liviu  - deputat USR_PLUS; Ţoiu Oana-Silvia  - deputat USR_PLUS; Tulbure Simina-Geanina-Daniela  - 
deputat USR_PLUS

L132/2022

A devenit Legea nr. 
192/28.06.2022 
promulgatã prin decret 
nr. 928/28.06.2022 
publicatã în M.O. 
643/29.06.2022

13

adoptat de Senat 
(02.05.2022)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(31.05.2022)
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă privind decontarea de către 
stat a unor tehnici de reproducere umană asistată 
medical

Berea Cristinel-Gabriel  - senator USR; Bob Virgil Marius  - senator USR; Bordei Cristian  - senator USR; 
Cernic Sebastian  - senator USR; Chirteş Ioan-Cristian  - senator PNL; Dinică Silvia-Monica  - senator USR; 
Dragu Anca Dana  - senator USR; Firea Gabriela  - senator PSD; Gorghiu Alina-Ştefania  - senator PNL; 
Mihail Radu-Mihai  - senator USR; Mîndruţă Gheorghiţă  - senator USR; Negoi Eugen-Remus  - senator 
USR; Niculescu-Ţâgârlaş Cristian-Augustin  - senator PNL; Pălărie Ştefan  - senator USR; Pauliuc 
Nicoleta  - senator PNL; Poteraş Cosmin-Marian  - senator USR; Scântei Laura-Iuliana  - senator PNL; 
Spătaru Elena-Simona  - senator USR; Voiculescu Liviu-Dumitru  - senator PNL; Alexandru Victoria-
Violeta  - deputat PNL; Apostol Alin-Gabriel  - deputat USR_PLUS; Badea Iulian-Alexandru  - deputat PSD; 
Badea Mihai-Alexandru  - deputat USR_PLUS; Balint  Liviu-Ioan  - deputat PNL; Băltăreţu Viorel  - deputat 
USR_PLUS; Banias Mircea-Marius  - deputat PNL; Barcari Rodica-Luminiţa  - deputat PNL; Barna Ilie-Dan  - 
deputat USR_PLUS; Berescu Monica-Elena  - deputat USR_PLUS; Blaga Daniel-Codruţ  - deputat 
USR_PLUS; Botez  Mihai-Cătălin  - deputat USR_PLUS; Bucura-Oprescu Simona  - deputat PSD; Bulai  
Iulian  - deputat USR_PLUS; Buzoianu Diana-Anda  - deputat USR_PLUS; Calista  Mara-Daniela  - deputat 
PNL; Cambera Oana-Alexandra  - deputat USR_PLUS; Cătăuţă Ana-Maria  - deputat PSD; Ciornei Radu 
Tudor  - deputat USR_PLUS; Cristian Brian  - deputat USR_PLUS; Csép  Éva-Andrea  - deputat UDMR; 
Dehelean  Silviu  - deputat USR_PLUS; Dumitrache Ileana-Cristina  - deputat PSD; Fălcoi Nicu  - deputat 
USR_PLUS; Goleac Nicoleta-Matilda  - deputat PSD; Gudu Michael  - deputat PNL; Havârneanu Filip  - 
deputat USR_PLUS; Holban  Georgeta-Carmen  - deputat PSD; Horga Maria-Gabriela  - deputat PNL; 
Huţucă  Bogdan-Iulian  - deputat PNL; Ichim Cristian-Paul  - deputat USR_PLUS; Ilie Victor  - deputat 
USR_PLUS; Kocsis-Cristea Alexandru  - deputat Neafiliat; Lazăr Ion-Marian  - deputat USR_PLUS; Lazăr 
Teodor  - deputat USR_PLUS; Lőrincz Ştefan-Iulian  - deputat USR_PLUS; Lungoci Dumitru-Lucian  - 
deputat PSD; Lupu Andrei-Răzvan  - deputat USR_PLUS; Miruţă Radu-Dinel  - deputat USR_PLUS; Molnar 
Radu-Iulian  - deputat USR_PLUS; Morar Olivia-Diana  - deputat PNL; Muşoiu  Ştefan  - deputat PSD; 
Nassar Rodica  - deputat PSD; Neagu Denisa-Elena  - deputat USR_PLUS; Oteşanu  Daniela  - deputat 
PSD; Özmen Oana-Marciana  - deputat USR_PLUS; Paraschiv  Rodica  - deputat PSD; Peţa-Ştefănescu 
Eliza-Mădălina  - deputat PSD; Poliţeanu Mihai-Laurenţiu  - deputat USR_PLUS; Popescu  Pavel  - deputat 
PNL; Presură  Alexandra  - deputat PSD; Rasaliu Marian-Iulian  - deputat PSD; Rizea Cristina Camelia  - 
deputat USR_PLUS; Rodeanu  Bogdan-Ionel  - deputat USR_PLUS; Seidler  Cristian-Gabriel  - deputat 
USR_PLUS; Şişcu George  - deputat PNL; Stoica Diana  - deputat USR_PLUS; Stroe Ionuţ-Marian  - 
deputat PNL; Tănăsescu  Alina-Elena  - deputat PSD; Teniţă Dragoş-Cătălin  - deputat USR_PLUS; 
Thellmann Christine  - deputat PNL; Toader Bogdan-Andrei  - deputat PSD; Toda Daniel-Liviu  - deputat 
USR_PLUS; Todosiu Beniamin  - deputat USR_PLUS; Ţoiu Oana-Silvia  - deputat USR_PLUS; Tulbure 
Simina-Geanina-Daniela  - deputat USR_PLUS; Tuţă George-Cristian  - deputat PNL; Ungureanu  Emanuel-
Dumitru  - deputat USR_PLUS; Vexler  Silviu  - deputat FCER (minoritãti); Vicol-Ciorbă Laura-Cătălina  - 
deputat PSD; Zakarias Zoltán  - deputat UDMR; Zetea Gabriel-Valer  - deputat PSD

L133/2022

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

14

respins de Senat 
(04.04.2022)
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru completarea O.U.G 
nr.57/2019 privind Codul administrativ

Mircescu Ion-Narcis  - senator USR; Zob Alexandru-Robert  - senator USR; Apostol Alin-Gabriel  - deputat 
USR_PLUS; Fălcoi Nicu  - deputat USR_PLUS; Gheba Daniel-Sorin  - deputat USR_PLUS; Giurgiu Adrian  -
deputat USR_PLUS; Molnar Radu-Iulian  - deputat USR_PLUS; Özmen Oana-Marciana  - deputat 
USR_PLUS; Panait Radu  - deputat USR_PLUS; Rizea Cristina Camelia  - deputat USR_PLUS; Seidler  
Cristian-Gabriel  - deputat USR_PLUS; Stoica Diana  - deputat USR_PLUS; Toda Daniel-Liviu  - deputat 
USR_PLUS; Todosiu Beniamin  - deputat USR_PLUS

L35/2022

Respins de Camera 
decizională

15

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(02.02.2022)

respins de Senat 
(29.06.2022)

Propunere legislativă pentru completarea art.61 din 
Legea nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea 
Curții Constituționale

Fulgeanu-Moagher Laura-Mihaela  - senator PSD; Ciolacu Ion-Marcel  - deputat PSD; Teodoroiu Simona-
Maya  - deputat PSD

L36/2022

în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

16

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(02.02.2022)

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea articolului 3 din Legea apelor nr.107 din 
25 septembrie 1996

Fejér László-Ödön  - senator UDMR; Kovács Irina Elisabeta  - senator UDMR; Bende  Sándor  - deputat 
UDMR; Csép  Éva-Andrea  - deputat UDMR; Csoma  Botond  - deputat UDMR; Farago Petru  - deputat 
UDMR; Gál Károly  - deputat UDMR; Könczei Csaba  - deputat UDMR; Kulcsár-Terza  József-György  - 
deputat UDMR; Ladányi László-Zsolt  - deputat UDMR; Magyar  Loránd-Bálint  - deputat UDMR; Miklós 
Zoltán  - deputat UDMR; Seres Denes  - deputat UDMR; Szabó Ödön  - deputat UDMR; Zakarias Zoltán  - 
deputat UDMR

L139/2022

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

17

adoptat de Senat 
(04.05.2022)
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă privind anularea unor creanţe 
bugetare, precum şi pentru modificarea art.3 alin.(5) 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.129/2021 
privind implementarea formularului digital de intrare 
în România

Berea Cristinel-Gabriel  - senator USR; Bodea  Marius  - senator USR; Darău Ambrozie-Irineu  - senator 
USR; Dinică Silvia-Monica  - senator USR; Ghica Cristian  - senator USR; Mihail Radu-Mihai  - senator USR; 
Mureşan Claudiu-Marinel  - senator USR; Negoi Eugen-Remus  - senator USR; Pălărie Ştefan  - senator 
USR; Postică Andrei  - senator USR; Poteraş Cosmin-Marian  - senator USR; Spătaru Elena-Simona  - 
senator USR; Vicol Costel  - senator USR; Apostol Alin-Gabriel  - deputat USR_PLUS; Badea Mihai-
Alexandru  - deputat USR_PLUS; Băltăreţu Viorel  - deputat USR_PLUS; Barna Ilie-Dan  - deputat 
USR_PLUS; Benga Tudor-Vlad  - deputat USR_PLUS; Blaga Daniel-Codruţ  - deputat USR_PLUS; Botez  
Mihai-Cătălin  - deputat USR_PLUS; Buzoianu Diana-Anda  - deputat USR_PLUS; Dehelean  Silviu  - 
deputat USR_PLUS; Fălcoi Nicu  - deputat USR_PLUS; Gheba Daniel-Sorin  - deputat USR_PLUS; 
Havârneanu Filip  - deputat USR_PLUS; Ichim Cristian-Paul  - deputat USR_PLUS; Ion  Stelian-Cristian  - 
deputat USR_PLUS; Lazăr Ion-Marian  - deputat USR_PLUS; Lőrincz Ştefan-Iulian  - deputat USR_PLUS; 
Miruţă Radu-Dinel  - deputat USR_PLUS; Molnar Radu-Iulian  - deputat USR_PLUS; Neagu Denisa-Elena  - 
deputat USR_PLUS; Poliţeanu Mihai-Laurenţiu  - deputat USR_PLUS; Sas Lóránt-Zoltan  - deputat 
USR_PLUS; Seidler  Cristian-Gabriel  - deputat USR_PLUS; Stoica Diana  - deputat USR_PLUS; Toda 
Daniel-Liviu  - deputat USR_PLUS; Todosiu Beniamin  - deputat USR_PLUS; Tulbure Simina-Geanina-
Daniela  - deputat USR_PLUS; Ungureanu  Emanuel-Dumitru  - deputat USR_PLUS

L140/2022

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

18

respins de Senat 
(11.04.2022)

Propunere legislativă pentru reducerea costurilor 
facturate la energia electrică şi gaze naturale

Florean Ovidiu-Iosif  - senator Neafiliat; Iordache Ion  - senator Neafiliat; Oros Nechita-Adrian  - senator 
Neafiliat; Alexandru Victoria-Violeta  - deputat Neafiliat; Bola Bogdan-Alexandru  - deputat Neafiliat; Chira 
Claudiu-Martin  - deputat Neafiliat; Dancă Ionel  - deputat Neafiliat; Giugea  Nicolae  - deputat Neafiliat; 
Ionescu George  - deputat Neafiliat; Kocsis-Cristea Alexandru  - deputat Neafiliat; Miuţescu Gheorghe-
Adrian  - deputat Neafiliat; Orban Ludovic  - deputat Neafiliat; Plăiaşu Gabriel  - deputat Neafiliat; Şovăială 
Constantin  - deputat Neafiliat; Ştefan Ion  - deputat Neafiliat; Tănase Antonel  - deputat Neafiliat

L141/2022

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

19

respins de Senat 
(11.04.2022)

Propunere legislativă pentru completarea art.72 şi 
art.128 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

Veştea Mihail  - senator PNL; Andronache Gabriel  - deputat PNL; Căuş Vasile-Aurel  - deputat PNL; Ciofu 
Cătălina  - deputat PNL; Făgărăşian Valentin-Ilie  - deputat PNL; Gheorghe Andrei-Daniel  - deputat PNL; 
Kiss János  - deputat PNL; Leoreanu  Laurenţiu-Dan  - deputat PNL; Molnar Ervin  - deputat PNL; Morar 
Olivia-Diana  - deputat PNL; Popescu  Pavel  - deputat PNL; Predescu Ana-Loredana  - deputat PSD; 
Rasaliu Marian-Iulian  - deputat PSD; Roşca Mircea  - deputat PNL; Şişcu George  - deputat PNL; Stănescu 
Vetuţa  - deputat PNL; Stroe Ionuţ-Marian  - deputat PNL; Tătaru Nelu  - deputat PNL; Thellmann Christine  - 
deputat PNL; Vecerdi Cristina-Agnes  - deputat PNL

L142/2022

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

20

adoptat de Senat 
(04.05.2022)
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru anularea amenzilor 
contravenționale aplicate în baza art.4 alin.(1) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.129/2021 
privind implementarea formularului digital de intrare 
în România

Stan Ioan  - senator PSD; Alda Adrian  - deputat PSD; Bălăşoiu Aurel  - deputat PSD; Bejinariu Eugen  - 
deputat PSD; Bîrcă Constantin  - deputat PSD; Cătăuţă Ana-Maria  - deputat PSD; Dinu  Cristina-Elena  - 
deputat PSD; Dunava  Costel Neculai  - deputat PSD; Floroiu  Ionel  - deputat PSD; Furtună  Mirela  - 
deputat PSD; Ghiţă Daniel-Florin  - deputat PSD; Gîdei Laurenţiu-Viorel  - deputat PSD; Goleac Nicoleta-
Matilda  - deputat PSD; Hurduzeu Florin-Silviu  - deputat PSD; Ivan Bogdan-Gruia  - deputat PSD; Mang 
Ioan  - deputat PSD; Mărgărit  Mitică-Marius  - deputat PSD; Mina Marian  - deputat PSD; Muşoiu  Ştefan  - 
deputat PSD; Oteşanu  Daniela  - deputat PSD; Paladi George-Adrian  - deputat PSD; Popescu Vlad  - 
deputat PSD; Presură  Alexandra  - deputat PSD; Rasaliu Marian-Iulian  - deputat PSD; Salan Viorel  - 
deputat PSD; Şerban Ciprian-Constantin  - deputat PSD; Şoldan Gheorghe  - deputat PSD; Suciu Vasile-
Daniel  - deputat PSD; Ţachianu Marian  - deputat PSD; Tănăsescu  Alina-Elena  - deputat PSD; Toma  
Ilie  - deputat PSD; Trif Bogdan Gheorghe  - deputat PSD; Ţuţuianu Marius-Horia  - deputat PSD; Vicol-
Ciorbă Laura-Cătălina  - deputat PSD; Zetea Gabriel-Valer  - deputat PSD

L116/2022

Trimis la promulgare

21

adoptat de Senat 
(11.04.2022)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(29.06.2022)
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru modificarea și 
completarea Legii nr.158/2018 pentru modificarea și 
completarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, 
conservarea habitatelor naturale protejate, a florei și 
a faunei sălbatice precum și pentru modificarea Legii 
nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor 
proiecte publice și private asupra mediului

Cionoiu Nicuşor  - senator PSD; Corlăţean Titus  - senator PSD; Cristescu Ionel-Dănuţ  - senator PSD; 
Deneş Ioan  - senator PSD; Fulgeanu-Moagher Laura-Mihaela  - senator PSD; Genoiu Mihail  - senator PSD;
Georgescu Laura  - senator PSD; Humelnicu Marius  - senator PSD; Iordache Ion  - senator Neafiliat; Matei 
Constantin-Bogdan  - senator PSD; Matieş Călin-Gheorghe  - senator PSD; Mazilu Liviu-Lucian  - senator 
PSD; Mutu Gabriel  - senator PSD; Oprea Ştefan-Radu  - senator PSD; Pistru Eusebiu-Manea  - senator 
PSD; Popa Maricel  - senator PSD; Prioteasa Ion  - senator PSD; Rujan Ion-Cristinel  - senator PSD; 
Stocheci Cristina-Mariana  - senator PSD; Streinu Cercel Adrian  - senator PSD; Stroe Felix  - senator PSD; 
Ţapu Nazare Eugen  - senator PNL; Toanchină Marius-Gheorghe  - senator PSD; Trufin Lucian  - senator 
PSD; Zamfir Daniel-Cătălin  - senator PSD; Achimaş-Cadariu Patriciu-Andrei  - deputat PSD; Adomnicăi 
Mirela-Elena  - deputat PSD; Albotă Emil-Florin  - deputat PSD; Alda Adrian  - deputat PSD; Badea Iulian-
Alexandru  - deputat PSD; Bălăşoiu Aurel  - deputat PSD; Barbu Florin-Ionuţ  - deputat PSD; Bejinariu 
Eugen  - deputat PSD; Bîrcă Constantin  - deputat PSD; Bucura-Oprescu Simona  - deputat PSD; Budăi  
Marius-Constantin  - deputat PSD; Buicu Corneliu-Florin  - deputat PSD; Bulai Oana-Gianina  - deputat PSD; 
Cătăniciu Steluţa-Gustica  - deputat PSD; Cătăuţă Ana-Maria  - deputat PSD; Chesnoiu Adrian-Ionuţ  - 
deputat PSD; Chirilă Virgil Alin  - deputat PSD; Ciolacu Ion-Marcel  - deputat PSD; Cîtea  Vasile  - deputat 
PSD; Coarnă Dumitru  - deputat PSD; Cristea Andi-Lucian  - deputat PSD; Cristescu Radu-Mihai  - deputat 
PSD; Damian Romulus-Marius  - deputat PSD; Dinu  Cristina-Elena  - deputat PSD; Dumitrache Ileana-
Cristina  - deputat PSD; Dumitrescu Raluca Giorgiana  - deputat PSD; Dunava  Costel Neculai  - deputat 
PSD; Fifor Mihai-Viorel  - deputat PSD; Florea Daniel  - deputat PSD; Florea  Oana-Consuela  - deputat 
PSD; Floroiu  Ionel  - deputat PSD; Folescu Cornel-Vasile  - deputat PSD; Furtună  Mirela  - deputat PSD; 
Gavrilescu Graţiela-Leocadia  - deputat PSD; Georgescu  Nicolae  - deputat PSD; Ghiţă Daniel-Florin  - 
deputat PSD; Gîdei Laurenţiu-Viorel  - deputat PSD; Gliga Dumitriţa  - deputat PSD; Goleac Nicoleta-
Matilda  - deputat PSD; Grecu Ion-Cătălin  - deputat PSD; Grindeanu Sorin Mihai  - deputat PSD; Halici  
Nicuşor  - deputat PSD; Holban  Georgeta-Carmen  - deputat PSD; Hurduzeu Florin-Silviu  - deputat PSD; 
Huţu Alexandra  - deputat PSD; Iancu  Marius-Ionel  - deputat PSD; Ilişanu  Claudiu-Augustin  - deputat 
PSD; Intotero Natalia-Elena  - deputat PSD; Ivan Bogdan-Gruia  - deputat PSD; Lungoci Dumitru-Lucian  - 
deputat PSD; Lungu Romeo-Daniel  - deputat PSD; Macovei  Silviu Nicu  - deputat PSD; Mang Ioan  - 
deputat PSD; Manta Claudiu  - deputat PSD; Mărgărit  Mitică-Marius  - deputat PSD; Mihalcea Remus-
Gabriel  - deputat PSD; Mihălcescu Carmen-Ileana  - deputat PSD; Mina Marian  - deputat PSD; Mircea 
Florin  - deputat PSD; Munteanu Remus  - deputat PSD; Muşoiu  Ştefan  - deputat PSD; Nassar Rodica  - 
deputat PSD; Neaga Florian-Claudiu  - deputat PSD; Neaţă  Eugen  - deputat PSD; Nechita Aurel  - deputat 
PSD; Niţă  Nicu  - deputat PSD; Ostaficiuc Marius-Eugen  - deputat PSD; Oteşanu  Daniela  - deputat PSD; 
Paladi George-Adrian  - deputat PSD; Paraschiv  Rodica  - deputat PSD; Pavelescu Nicolae  - deputat PSD; 
Peţa-Ştefănescu Eliza-Mădălina  - deputat PSD; Piper-Savu Florin  - deputat PSD; Popa Radu-Mihai  - 
deputat PSD; Popa  Ştefan-Ovidiu  - deputat PSD; Popescu Dan-Cristian  - deputat PSD; Popescu Vlad  - 
deputat PSD; Popica Eduard-Andrei  - deputat PSD; Predescu Ana-Loredana  - deputat PSD; Presură  
Alexandra  - deputat PSD; Rafila Alexandru  - deputat PSD; Rasaliu Marian-Iulian  - deputat PSD; Salan 
Viorel  - deputat PSD; Sandu Viorica  - deputat PSD; Şerban Ciprian-Constantin  - deputat PSD; Şimon 
Gheorghe  - deputat PSD; Simonis Alfred-Robert  - deputat PSD; Şlincu Dan-Constantin  - deputat PSD; 
Şoldan Gheorghe  - deputat PSD; Solomon Adrian  - deputat PSD; Stancu Paul  - deputat PSD; Stativă Irinel-
Ioan  - deputat PSD; Stoica Elena  - deputat PSD; Suciu Vasile-Daniel  - deputat PSD; Ţachianu Marian  - 
deputat PSD; Tănăsescu  Alina-Elena  - deputat PSD; Teodoroiu Simona-Maya  - deputat PSD; Ţepeluş 
Laurenţiu-Cristinel  - deputat PSD; Toader Bogdan-Andrei  - deputat PSD; Toma  Ilie  - deputat PSD; Toma 
Vasilică  - deputat PSD; Trif Bogdan Gheorghe  - deputat PSD; Tudorache Daniel  - deputat PSD; Tuhuţ 
Radu-Marcel  - deputat PSD; Tuşa Adriana-Diana  - deputat PSD; Ţuţuianu Marius-Horia  - deputat PSD; 
Vicol-Ciorbă Laura-Cătălina  - deputat PSD; Vulpescu Ioan  - deputat PSD; Weber Mihai  - deputat PSD; 

L117/2022

Trimis la promulgare

22

adoptat de Senat 
(14.03.2022)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(23.03.2022)
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Zetea Gabriel-Valer  - deputat PSD

Propunere legislativă privind unele măsuri pentru 
dezvoltarea infrastructurii de producție și stocare a 
energiei electrice și de echilibrare a Sistemului 
Electroenergetic Național, prin construirea și 
operarea centralelor eoliene și fotovoltaice 
prevăzute cu capacități de stocare a energiei 
electrice

Berea Cristinel-Gabriel  - senator USR; Bob Virgil Marius  - senator USR; Bodea  Marius  - senator USR; 
Bordei Cristian  - senator USR; Cernic Sebastian  - senator USR; Dinică Silvia-Monica  - senator USR; Ghica
Cristian  - senator USR; Ivan Dan  - senator USR; Mihail Radu-Mihai  - senator USR; Mircescu Ion-Narcis  - 
senator USR; Mureşan Claudiu-Marinel  - senator USR; Negoi Eugen-Remus  - senator USR; Oprinoiu 
Aurel  - senator USR; Pălărie Ştefan  - senator USR; Trifan Raoul-Adrian  - senator USR; Vicol Costel  - 
senator USR; Vlad Sergiu Cosmin  - senator USR; Zob Alexandru-Robert  - senator USR; Apostol Alin-
Gabriel  - deputat USR_PLUS; Badea Mihai-Alexandru  - deputat USR_PLUS; Botez  Mihai-Cătălin  - 
deputat USR_PLUS; Bulai  Iulian  - deputat USR_PLUS; Cambera Oana-Alexandra  - deputat USR_PLUS; 
Cristian Brian  - deputat USR_PLUS; Dehelean  Silviu  - deputat USR_PLUS; Fălcoi Nicu  - deputat 
USR_PLUS; Gheba Daniel-Sorin  - deputat USR_PLUS; Hangan Pollyanna-Hanellore  - deputat 
USR_PLUS; Ichim Cristian-Paul  - deputat USR_PLUS; Lazăr Ion-Marian  - deputat USR_PLUS; Lőrincz 
Ştefan-Iulian  - deputat USR_PLUS; Miruţă Radu-Dinel  - deputat USR_PLUS; Molnar Radu-Iulian  - deputat 
USR_PLUS; Moşteanu  Liviu-Ionuţ  - deputat USR_PLUS; Murariu Oana  - deputat USR_PLUS; Năsui  
Claudiu-Iulius-Gavril  - deputat USR_PLUS; Neagu Denisa-Elena  - deputat USR_PLUS; Panait Radu  - 
deputat USR_PLUS; Pop  Rareş-Tudor  - deputat USR_PLUS; Prună  Cristina-Mădălina  - deputat 
USR_PLUS; Sas Lóránt-Zoltan  - deputat USR_PLUS; Teniţă Dragoş-Cătălin  - deputat USR_PLUS; 
Todosiu Beniamin  - deputat USR_PLUS; Tulbure Simina-Geanina-Daniela  - deputat USR_PLUS

L144/2022

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

23

respins de Senat 
(09.05.2022)

Propunere legislativă privind asistența spiritual-
religioasă în spitale și statutul clerului spitalicesc

Aelenei Evdochia  - senator AUR; Boancă Rodica  - senator AUR; Cioromelea Valentin-Rică  - senator AUR; 
Cosma Dorinel  - senator AUR; Târziu Claudiu-Richard  - senator AUR; Acatrinei Dorel-Gheorghe  - deputat 
AUR; Aelenei Dănuţ  - deputat AUR; Badiu Georgel  - deputat AUR; Ciubuc Ciprian  - deputat AUR; Coleşa 
Ilie-Alin  - deputat AUR; Enachi Raisa  - deputat AUR; Focşa Dumitru-Viorel  - deputat AUR; Ivănuţă Cristian-
Daniel  - deputat AUR; Mitrea Dumitrina  - deputat AUR; Muncaciu Sorin-Titus  - deputat AUR; Nagy Vasile  -
deputat AUR; Păunescu Silviu-Titus  - deputat AUR; Pop Darius  - deputat AUR; Roman Nicolae  - deputat 
AUR; Rusu Daniel-Gheorghe  - deputat AUR; Scripnic Lilian  - deputat AUR; Şerban Gianina  - deputat AUR;
Simion George-Nicolae  - deputat AUR; Suciu Sebastian-Ilie  - deputat AUR; Tanasă Dan  - deputat AUR; 
Volosatîi Boris  - deputat AUR

L163/2022

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

24

respins de Senat 
(11.05.2022)
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Propunere legislativă privind transmiterea terenurilor 
și altor active patrimoniale aflate în patrimoniul 
societăților comerciale și regiilor la care statul sau 
una sau mai multe autorități ale administrației 
publice locale este acționar majoritar

Bumb  Sorin-Ioan  - senator PNL; Iordache Ion  - senator Neafiliat; Oros Nechita-Adrian  - senator Neafiliat; 
Alexandru Victoria-Violeta  - deputat Neafiliat; Kocsis-Cristea Alexandru  - deputat Neafiliat; Miuţescu 
Gheorghe-Adrian  - deputat Neafiliat; Orban Ludovic  - deputat Neafiliat; Plăiaşu Gabriel  - deputat Neafiliat; 
Ştefan Ion  - deputat Neafiliat

L165/2022

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

25

adoptat de Senat 
(23.05.2022)

Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței 
de urgență a Guvernului nr.51/2008 privind ajutorul 
public judiciar în materie civilă

Berea Cristinel-Gabriel  - senator USR; Bordei Cristian  - senator USR; Alexandru Victoria-Violeta  - deputat 
PNL; Apostol Alin-Gabriel  - deputat USR_PLUS; Badea Mihai-Alexandru  - deputat USR_PLUS; Băltăreţu 
Viorel  - deputat USR_PLUS; Barna Ilie-Dan  - deputat USR_PLUS; Blaga Daniel-Codruţ  - deputat 
USR_PLUS; Botez  Mihai-Cătălin  - deputat USR_PLUS; Bulai  Iulian  - deputat USR_PLUS; Buzoianu Diana
Anda  - deputat USR_PLUS; Cambera Oana-Alexandra  - deputat USR_PLUS; Ciornei Radu Tudor  - 
deputat USR_PLUS; Cristian Brian  - deputat USR_PLUS; Cupşa Ioan  - deputat PNL; Dehelean  Silviu  - 
deputat USR_PLUS; Fălcoi Nicu  - deputat USR_PLUS; Gheba Daniel-Sorin  - deputat USR_PLUS; Giurgiu 
Adrian  - deputat USR_PLUS; Halici  Nicuşor  - deputat PSD; Havârneanu Filip  - deputat USR_PLUS; Ichim 
Cristian-Paul  - deputat USR_PLUS; Ilie Victor  - deputat USR_PLUS; Ion  Stelian-Cristian  - deputat 
USR_PLUS; Ladányi László-Zsolt  - deputat UDMR; Lazăr Ion-Marian  - deputat USR_PLUS; Lőrincz Ştefan-
Iulian  - deputat USR_PLUS; Lupu Andrei-Răzvan  - deputat USR_PLUS; Miftode Marius-Andrei  - deputat 
USR_PLUS; Miruţă Radu-Dinel  - deputat USR_PLUS; Molnar Radu-Iulian  - deputat USR_PLUS; Morar 
Olivia-Diana  - deputat PNL; Murariu Oana  - deputat USR_PLUS; Năsui  Claudiu-Iulius-Gavril  - deputat 
USR_PLUS; Neagu Denisa-Elena  - deputat USR_PLUS; Orban Ludovic  - deputat Neafiliat; Özmen Oana-
Marciana  - deputat USR_PLUS; Poliţeanu Mihai-Laurenţiu  - deputat USR_PLUS; Prună  Cristina-
Mădălina  - deputat USR_PLUS; Prunean Alin-Costel  - deputat USR_PLUS; Rizea Cristina Camelia  - 
deputat USR_PLUS; Rodeanu  Bogdan-Ionel  - deputat USR_PLUS; Sas Lóránt-Zoltan  - deputat 
USR_PLUS; Seidler  Cristian-Gabriel  - deputat USR_PLUS; Stancu Ionel  - deputat AMR (minoritãti); Stoica 
Diana  - deputat USR_PLUS; Teniţă Dragoş-Cătălin  - deputat USR_PLUS; Todosiu Beniamin  - deputat 
USR_PLUS; Ţoiu Oana-Silvia  - deputat USR_PLUS; Tulbure Simina-Geanina-Daniela  - deputat 
USR_PLUS; Ungureanu  Emanuel-Dumitru  - deputat USR_PLUS; Vicol-Ciorbă Laura-Cătălina  - deputat 
PSD; Wiener Adrian  - deputat USR_PLUS

L169/2022

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

26

adoptat de Senat 
(11.05.2022)
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Propunere legislativă pentru completarea și 
modificarea Legii educației naționale nr.1/2011

Anisie Monica-Cristina  - senator PNL; Azamfirei Leonard  - senator PSD; Breahnă-Pravăţ Ionela-Cristina  - 
senator PSD; Cazanciuc Robert-Marius  - senator PSD; Cionoiu Nicuşor  - senator PSD; Corlăţean Titus  - 
senator PSD; Creţu Gabriela  - senator PSD; Cristescu Ionel-Dănuţ  - senator PSD; Deneş Ioan  - senator 
PSD; Dogariu Eugen  - senator PSD; Dunca Marius-Alexandru  - senator PSD; Genoiu Mihail  - senator 
PSD; Humelnicu Marius  - senator PSD; Matei Constantin-Bogdan  - senator PSD; Matieş Călin-Gheorghe  - 
senator PSD; Mazilu Liviu-Lucian  - senator PSD; Mihai Alfred-Laurenţiu-Antonio  - senator PSD; Mirea 
Siminica  - senator PSD; Mutu Gabriel  - senator PSD; Oprea Ştefan-Radu  - senator PSD; Popa Maricel  - 
senator PSD; Prioteasa Ion  - senator PSD; Puiu Ovidiu  - senator PSD; Răducanu Sebastian  - senator 
PSD; Resmeriţă Cornel-Cristian  - senator PSD; Rotaru Ion  - senator PSD; Rujan Ion-Cristinel  - senator 
PSD; Sbîrnea Liliana  - senator PSD; Stocheci Cristina-Mariana  - senator PSD; Stroe Felix  - senator PSD; 
Trufin Lucian  - senator PSD; Zamfir Daniel-Cătălin  - senator PSD

b60/2022
în procedurã 
parlamentarã la 
Camera Deputatilor

27

Propunere legislativă pentru modificarea art.41 al 
Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă

Mihail Radu-Mihai  - senator USR; Apostol Alin-Gabriel  - deputat USR_PLUS; Badea Mihai-Alexandru  - 
deputat USR_PLUS; Barna Ilie-Dan  - deputat USR_PLUS; Blaga Daniel-Codruţ  - deputat USR_PLUS; 
Bulai  Iulian  - deputat USR_PLUS; Buzoianu Diana-Anda  - deputat USR_PLUS; Cambera Oana-
Alexandra  - deputat USR_PLUS; Ciornei Radu Tudor  - deputat USR_PLUS; Cristian Brian  - deputat 
USR_PLUS; Dehelean  Silviu  - deputat USR_PLUS; Fălcoi Nicu  - deputat USR_PLUS; Gheba Daniel-
Sorin  - deputat USR_PLUS; Giurgiu Adrian  - deputat USR_PLUS; Havârneanu Filip  - deputat USR_PLUS; 
Ichim Cristian-Paul  - deputat USR_PLUS; Lazăr Teodor  - deputat USR_PLUS; Lőrincz Ştefan-Iulian  - 
deputat USR_PLUS; Miruţă Radu-Dinel  - deputat USR_PLUS; Molnar Radu-Iulian  - deputat USR_PLUS; 
Neagu Denisa-Elena  - deputat USR_PLUS; Özmen Oana-Marciana  - deputat USR_PLUS; Prunean Alin-
Costel  - deputat USR_PLUS; Rizea Cristina Camelia  - deputat USR_PLUS; Rodeanu  Bogdan-Ionel  - 
deputat USR_PLUS; Sas Lóránt-Zoltan  - deputat USR_PLUS; Seidler  Cristian-Gabriel  - deputat 
USR_PLUS; Stoica Diana  - deputat USR_PLUS; Todosiu Beniamin  - deputat USR_PLUS; Ungureanu  
Emanuel-Dumitru  - deputat USR_PLUS; Wiener Adrian  - deputat USR_PLUS

L172/2022

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

28

respins de Senat 
(11.05.2022)
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Propunere legislativă pentru scăderea prețurilor la 
combustibil prin reducerea poverii taxelor și 
modificarea art.291 alin.(3) din Legea 227/2015 
Codul Fiscal

Berea Cristinel-Gabriel  - senator USR; Bob Virgil Marius  - senator USR; Bordei Cristian  - senator USR; 
Ghica Cristian  - senator USR; Ivan Dan  - senator USR; Mircescu Ion-Narcis  - senator USR; Mureşan 
Claudiu-Marinel  - senator USR; Negoi Eugen-Remus  - senator USR; Postică Andrei  - senator USR; 
Spătaru Elena-Simona  - senator USR; Trifan Raoul-Adrian  - senator USR; Vicol Costel  - senator USR; 
Vlad Sergiu Cosmin  - senator USR; Zob Alexandru-Robert  - senator USR; Apostol Alin-Gabriel  - deputat 
USR_PLUS; Băltăreţu Viorel  - deputat USR_PLUS; Barna Ilie-Dan  - deputat USR_PLUS; Botez  Mihai-
Cătălin  - deputat USR_PLUS; Bulai  Iulian  - deputat USR_PLUS; Ciornei Radu Tudor  - deputat 
USR_PLUS; Gheba Daniel-Sorin  - deputat USR_PLUS; Giurgiu Adrian  - deputat USR_PLUS; Lazăr Ion-
Marian  - deputat USR_PLUS; Năsui  Claudiu-Iulius-Gavril  - deputat USR_PLUS; Neagu Denisa-Elena  - 
deputat USR_PLUS; Özmen Oana-Marciana  - deputat USR_PLUS; Panait Radu  - deputat USR_PLUS; 
Prună  Cristina-Mădălina  - deputat USR_PLUS; Rizea Cristina Camelia  - deputat USR_PLUS; Rodeanu  
Bogdan-Ionel  - deputat USR_PLUS; Seidler  Cristian-Gabriel  - deputat USR_PLUS; Stoica Diana  - deputat 
USR_PLUS; Teniţă Dragoş-Cătălin  - deputat USR_PLUS; Toda Daniel-Liviu  - deputat USR_PLUS; Todosiu
Beniamin  - deputat USR_PLUS; Tulbure Simina-Geanina-Daniela  - deputat USR_PLUS; Ungureanu  
Emanuel-Dumitru  - deputat USR_PLUS

L185/2022

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

29

respins de Senat 
(18.05.2022)

Propunere legislativă pentru modificarea și 
completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri 
pentru prevenirea și combaterea efectelor 
pandemiei de COVID-19, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.396 din 15 mai 2020

Berea Cristinel-Gabriel  - senator USR; Bob Virgil Marius  - senator USR; Bodea  Marius  - senator USR; 
Bordei Cristian  - senator USR; Cernic Sebastian  - senator USR; Darău Ambrozie-Irineu  - senator USR; 
Mihail Radu-Mihai  - senator USR; Mircescu Ion-Narcis  - senator USR; Mureşan Claudiu-Marinel  - senator 
USR; Negoi Eugen-Remus  - senator USR; Oprinoiu Aurel  - senator USR; Postică Andrei  - senator USR; 
Poteraş Cosmin-Marian  - senator USR; Spătaru Elena-Simona  - senator USR; Vicol Costel  - senator USR; 
Zob Alexandru-Robert  - senator USR

L189/2022

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

30

respins de Senat 
(16.05.2022)

Propunere legislativă pentru modificarea și 
completarea Legii nr.96/2006, republicată, privind 
Statutul deputaților și senatorilor

Andronache Gabriel  - deputat PNL; Simonis Alfred-Robert  - deputat PSD

L100/2022
cu raport finalizat

31

Propunere legislativă privind abrogarea Legii 
nr.555/2004 privind unele măsuri pentru privatizarea 
Societății Naționale a Petrolului Petrom - S.A. 
București

Iovanovici-Şoşoacă Diana  - senator Neafiliat

L190/2022

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

32

respins de Senat 
(02.05.2022)
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StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru modificarea și 
completarea Legii nr.168/2020 pentru recunoașterea 
meritelor personalului participant la acțiuni militare, 
misiuni și operații pe teritoriul sau în afara teritoriului 
statului român și acordarea unor drepturi acestuia, 
familiei acestuia și urmașilor celui decedat

Aelenei Evdochia  - senator AUR; Boancă Rodica  - senator AUR; Busuioc Andrei  - senator AUR; Cătană 
Gheorghe-Adrian  - senator AUR; Cioromelea Valentin-Rică  - senator AUR; Cosma Dorinel  - senator AUR; 
Costea Adrian  - senator AUR; Dăneasă Mircea  - senator AUR; Hangan Andrei  - senator AUR; Mateescu 
Sorin-Cristian  - senator AUR; Acatrinei Dorel-Gheorghe  - deputat AUR; Aelenei Dănuţ  - deputat AUR; 
Albişteanu Mihail  - deputat AUR; Andruşceac Antonio  - deputat AUR; Axinia Adrian-George  - deputat AUR;
Balabaşciuc Călin-Constantin  - deputat AUR; Barbu Costel  - deputat PNL; Chelaru Mircia  - deputat AUR; 
Ciubuc Ciprian  - deputat AUR; Dumitrescu Raluca Giorgiana  - deputat PSD; Enachi Raisa  - deputat AUR; 
Goleac Nicoleta-Matilda  - deputat PSD; Ivănuţă Cristian-Daniel  - deputat AUR; Könczei Csaba  - deputat 
UDMR; Lasca Mihai Ioan  - deputat Independent; Longher Ghervazen  - deputat UPR (minoritãti); Muncaciu 
Sorin-Titus  - deputat AUR; Nagy Vasile  - deputat AUR; Păunescu Silviu-Titus  - deputat AUR; Pop Darius  - 
deputat AUR; Puşcaşu Lucian-Florin  - deputat AUR; Roman Nicolae  - deputat AUR; Rusu Daniel-
Gheorghe  - deputat AUR; Scripnic Lilian  - deputat AUR; Şerban Gianina  - deputat AUR; Simion George-
Nicolae  - deputat AUR; Suciu Sebastian-Ilie  - deputat AUR; Tanasă Dan  - deputat AUR; Todosiu 
Beniamin  - deputat USR_PLUS; Volosatîi Boris  - deputat AUR

L191/2022

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

33

respins de Senat 
(16.05.2022)

Propunere legislativă pentru adoptarea unor măsuri 
fiscale cu caracter temporar pentru livrarea de 
carburanţi

Florean Ovidiu-Iosif  - senator Neafiliat; Iordache Ion  - senator Neafiliat; Oros Nechita-Adrian  - senator 
Neafiliat; Alexandru Victoria-Violeta  - deputat Neafiliat; Dancă Ionel  - deputat Neafiliat; Giugea  Nicolae  - 
deputat Neafiliat; Ionescu George  - deputat Neafiliat; Miuţescu Gheorghe-Adrian  - deputat Neafiliat; Orban 
Ludovic  - deputat Neafiliat; Plăiaşu Gabriel  - deputat Neafiliat; Şovăială Constantin  - deputat Neafiliat; 
Ştefan Ion  - deputat Neafiliat; Tănase Antonel  - deputat Neafiliat

L195/2022

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

34

respins de Senat 
(18.05.2022)

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii fondului funciar nr.18/1991

Alexe Florin-Alexandru  - deputat PNL; Bota Călin-Ioan  - deputat PNL; Calista  Mara-Daniela  - deputat PNL;
Calotă Florică Ică  - deputat PNL; Căuş Vasile-Aurel  - deputat PNL; Cozma Adrian-Felician  - deputat PNL; 
Cruşoveanu Marian  - deputat PNL; Dumitru Florian-Emil  - deputat PNL; Fădor  Angelica  - deputat PNL; 
Făgărăşian Valentin-Ilie  - deputat PNL; Leoreanu  Laurenţiu-Dan  - deputat PNL; Pecingină Gheorghe  - 
deputat PNL; Popa Alexandru  - deputat PNL; Roman  Florin-Claudiu  - deputat PNL; Sighiartău  Robert-
Ionatan  - deputat PNL; Stănescu Vetuţa  - deputat PNL; Stângă George-Cătălin  - deputat PNL; Thellmann 
Christine  - deputat PNL; Vecerdi Cristina-Agnes  - deputat PNL

L196/2022

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

35

adoptat de Senat 
(02.06.2022)
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru modificarea și 
completarea Legii nr.213/2015 privind Fondul de 
Garantare a Asiguraților

Aelenei Evdochia  - senator AUR; Boancă Rodica  - senator AUR; Cătană Gheorghe-Adrian  - senator AUR; 
Cioromelea Valentin-Rică  - senator AUR; Cosma Dorinel  - senator AUR; Acatrinei Dorel-Gheorghe  - 
deputat AUR; Aelenei Dănuţ  - deputat AUR; Albişteanu Mihail  - deputat AUR; Badiu Georgel  - deputat 
AUR; Chelaru Mircia  - deputat AUR; Ciubuc Ciprian  - deputat AUR; Coleşa Ilie-Alin  - deputat AUR; Enachi 
Raisa  - deputat AUR; Focşa Dumitru-Viorel  - deputat AUR; Ivănuţă Cristian-Daniel  - deputat AUR; Mitrea 
Dumitrina  - deputat AUR; Muncaciu Sorin-Titus  - deputat AUR; Nagy Vasile  - deputat AUR; Păunescu 
Silviu-Titus  - deputat AUR; Pop Darius  - deputat AUR; Puşcaşu Lucian-Florin  - deputat AUR; Roman 
Nicolae  - deputat AUR; Rusu Daniel-Gheorghe  - deputat AUR; Scripnic Lilian  - deputat AUR; Şerban 
Gianina  - deputat AUR; Simion George-Nicolae  - deputat AUR; Stoica Ciprian-Titi  - deputat AUR; Suciu 
Sebastian-Ilie  - deputat AUR; Tanasă Dan  - deputat AUR; Volosatîi Boris  - deputat AUR

L197/2022

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

36

respins de Senat 
(18.05.2022)

Propunere legislativă privind modificarea și 
completarea art.164 din Legea 53/2003 - Codul 
Muncii, cu privire la stabilirea salariului minim brut pe 
țară garantat în plată la valoarea coșului minim de 
consum pentru un trai decent

Aelenei Evdochia  - senator AUR; Boancă Rodica  - senator AUR; Cătană Gheorghe-Adrian  - senator AUR; 
Cioromelea Valentin-Rică  - senator AUR; Cosma Dorinel  - senator AUR; Dăneasă Mircea  - senator AUR; 
Târziu Claudiu-Richard  - senator AUR; Acatrinei Dorel-Gheorghe  - deputat AUR; Aelenei Dănuţ  - deputat 
AUR; Albişteanu Mihail  - deputat AUR; Badiu Georgel  - deputat AUR; Chelaru Mircia  - deputat AUR; 
Ciubuc Ciprian  - deputat AUR; Coleşa Ilie-Alin  - deputat AUR; Enachi Raisa  - deputat AUR; Focşa Dumitru-
Viorel  - deputat AUR; Ivănuţă Cristian-Daniel  - deputat AUR; Mitrea Dumitrina  - deputat AUR; Muncaciu 
Sorin-Titus  - deputat AUR; Nagy Vasile  - deputat AUR; Păunescu Silviu-Titus  - deputat AUR; Pop Darius  - 
deputat AUR; Puşcaşu Lucian-Florin  - deputat AUR; Roman Nicolae  - deputat AUR; Rusu Daniel-
Gheorghe  - deputat AUR; Scripnic Lilian  - deputat AUR; Şerban Gianina  - deputat AUR; Simion George-
Nicolae  - deputat AUR; Stoica Ciprian-Titi  - deputat AUR; Suciu Sebastian-Ilie  - deputat AUR; Tanasă 
Dan  - deputat AUR; Volosatîi Boris  - deputat AUR

L198/2022

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

37

respins de Senat 
(18.05.2022)
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru modificarea și 
completarea art.90 din Legea nr.46/2008 - Codul 
Silvic și înființarea registrului terenurilor degradate 
ce trebuie împădurite

Aelenei Evdochia  - senator AUR; Boancă Rodica  - senator AUR; Cătană Gheorghe-Adrian  - senator AUR; 
Cioromelea Valentin-Rică  - senator AUR; Cosma Dorinel  - senator AUR; Dăneasă Mircea  - senator AUR; 
Târziu Claudiu-Richard  - senator AUR; Acatrinei Dorel-Gheorghe  - deputat AUR; Albişteanu Mihail  - 
deputat AUR; Badiu Georgel  - deputat AUR; Chelaru Mircia  - deputat AUR; Ciubuc Ciprian  - deputat AUR; 
Coleşa Ilie-Alin  - deputat AUR; Enachi Raisa  - deputat AUR; Focşa Dumitru-Viorel  - deputat AUR; Ivănuţă 
Cristian-Daniel  - deputat AUR; Mitrea Dumitrina  - deputat AUR; Muncaciu Sorin-Titus  - deputat AUR; Nagy 
Vasile  - deputat AUR; Păunescu Silviu-Titus  - deputat AUR; Pop Darius  - deputat AUR; Puşcaşu Lucian-
Florin  - deputat AUR; Roman Nicolae  - deputat AUR; Rusu Daniel-Gheorghe  - deputat AUR; Scripnic 
Lilian  - deputat AUR; Şerban Gianina  - deputat AUR; Simion George-Nicolae  - deputat AUR; Stoica 
Ciprian-Titi  - deputat AUR; Suciu Sebastian-Ilie  - deputat AUR; Tanasă Dan  - deputat AUR; Volosatîi 
Boris  - deputat AUR

L199/2022

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

38

respins de Senat 
(02.05.2022)

Propunere legislativă pentru modificarea art.60 din 
Legea nr.46/2008 - Codul Silvic, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare

Aelenei Evdochia  - senator AUR; Boancă Rodica  - senator AUR; Cătană Gheorghe-Adrian  - senator AUR; 
Cioromelea Valentin-Rică  - senator AUR; Cosma Dorinel  - senator AUR; Dăneasă Mircea  - senator AUR; 
Târziu Claudiu-Richard  - senator AUR; Acatrinei Dorel-Gheorghe  - deputat AUR; Aelenei Dănuţ  - deputat 
AUR; Albişteanu Mihail  - deputat AUR; Badiu Georgel  - deputat AUR; Chelaru Mircia  - deputat AUR; 
Ciubuc Ciprian  - deputat AUR; Coleşa Ilie-Alin  - deputat AUR; Enachi Raisa  - deputat AUR; Focşa Dumitru-
Viorel  - deputat AUR; Ivănuţă Cristian-Daniel  - deputat AUR; Mitrea Dumitrina  - deputat AUR; Muncaciu 
Sorin-Titus  - deputat AUR; Nagy Vasile  - deputat AUR; Păunescu Silviu-Titus  - deputat AUR; Pop Darius  - 
deputat AUR; Puşcaşu Lucian-Florin  - deputat AUR; Roman Nicolae  - deputat AUR; Rusu Daniel-
Gheorghe  - deputat AUR; Scripnic Lilian  - deputat AUR; Şerban Gianina  - deputat AUR; Simion George-
Nicolae  - deputat AUR; Stoica Ciprian-Titi  - deputat AUR; Suciu Sebastian-Ilie  - deputat AUR; Tanasă 
Dan  - deputat AUR; Volosatîi Boris  - deputat AUR

L200/2022

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

39

respins de Senat 
(02.05.2022)
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă „Voluntari pentru crize 
umanitare” privind stabilirea unor măsuri de protecție 
socială a persoanelor care participă la activități de 
voluntariat pentru crize umanitare și/sau dezastre

Berea Cristinel-Gabriel  - senator USR; Bordei Cristian  - senator USR; Cernic Sebastian  - senator USR; 
Dinică Silvia-Monica  - senator USR; Ghica Cristian  - senator USR; Gorghiu Alina-Ştefania  - senator PNL; 
Ivan Dan  - senator USR; Negoi Eugen-Remus  - senator USR; Niculescu-Ţâgârlaş Cristian-Augustin  - 
senator PNL; Pălărie Ştefan  - senator USR; Popescu Ion-Dragoş  - senator USR; Poteraş Cosmin-Marian  - 
senator USR; Vicol Costel  - senator USR; Zob Alexandru-Robert  - senator USR; Alexe Florin-Alexandru  - 
deputat PNL; Băltăreţu Viorel  - deputat USR_PLUS; Bota Călin-Ioan  - deputat PNL; Buzoianu Diana-
Anda  - deputat USR_PLUS; Calista  Mara-Daniela  - deputat PNL; Cambera Oana-Alexandra  - deputat 
USR_PLUS; Chichirău  Cosette-Paula  - deputat USR_PLUS; Ciornei Radu Tudor  - deputat USR_PLUS; 
Cozmanciuc Corneliu-Mugurel  - deputat PNL; Cristian Brian  - deputat USR_PLUS; Fălcoi Nicu  - deputat 
USR_PLUS; Hangan Pollyanna-Hanellore  - deputat USR_PLUS; Havârneanu Filip  - deputat USR_PLUS; 
Horga Maria-Gabriela  - deputat PNL; Ilie Victor  - deputat USR_PLUS; Ion  Stelian-Cristian  - deputat 
USR_PLUS; Ivan Bogdan-Gruia  - deputat PSD; Lazăr Ion-Marian  - deputat USR_PLUS; Lazăr Teodor  - 
deputat USR_PLUS; Miftode Marius-Andrei  - deputat USR_PLUS; Miruţă Radu-Dinel  - deputat USR_PLUS;
Molnar Radu-Iulian  - deputat USR_PLUS; Murariu Oana  - deputat USR_PLUS; Oteşanu  Daniela  - deputat 
PSD; Poliţeanu Mihai-Laurenţiu  - deputat USR_PLUS; Rizea Cristina Camelia  - deputat USR_PLUS; 
Rodeanu  Bogdan-Ionel  - deputat USR_PLUS; Seidler  Cristian-Gabriel  - deputat USR_PLUS; Sighiartău  
Robert-Ionatan  - deputat PNL; Stoica Diana  - deputat USR_PLUS; Teniţă Dragoş-Cătălin  - deputat 
USR_PLUS; Teodoroiu Simona-Maya  - deputat PSD; Thellmann Christine  - deputat PNL; Toda Daniel-
Liviu  - deputat USR_PLUS; Todosiu Beniamin  - deputat USR_PLUS; Ţoiu Oana-Silvia  - deputat 
USR_PLUS; Tulbure Simina-Geanina-Daniela  - deputat USR_PLUS; Ungureanu  Emanuel-Dumitru  - 
deputat USR_PLUS; Vecerdi Cristina-Agnes  - deputat PNL; Wiener Adrian  - deputat USR_PLUS

L213/2022
Retras de către iniţiator

40

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.114/1996 privind locuinţele

Ivan Dan  - senator USR; Vlad Sergiu Cosmin  - senator USR; Zob Alexandru-Robert  - senator USR; 
Ciornei Radu Tudor  - deputat USR_PLUS; Dehelean  Silviu  - deputat USR_PLUS; Drancă Andrei-Iulian  - 
deputat USR_PLUS; Lazăr Ion-Marian  - deputat USR_PLUS; Lőrincz Ştefan-Iulian  - deputat USR_PLUS; 
Molnar Radu-Iulian  - deputat USR_PLUS; Panait Radu  - deputat USR_PLUS; Rizea Cristina Camelia  - 
deputat USR_PLUS; Teniţă Dragoş-Cătălin  - deputat USR_PLUS; Todosiu Beniamin  - deputat USR_PLUS;
Tulbure Simina-Geanina-Daniela  - deputat USR_PLUS; Ungureanu  Emanuel-Dumitru  - deputat 
USR_PLUS

L214/2022

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

41

respins de Senat 
(23.05.2022)
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă privind protecția socială a 
persoanelor din Ucraina care solicită protecția 
statului român

Berea Cristinel-Gabriel  - senator USR; Bob Virgil Marius  - senator USR; Bordei Cristian  - senator USR; 
Cernic Sebastian  - senator USR; Darău Ambrozie-Irineu  - senator USR; Dinică Silvia-Monica  - senator 
USR; Mircescu Ion-Narcis  - senator USR; Negoi Eugen-Remus  - senator USR; Pălărie Ştefan  - senator 
USR; Spătaru Elena-Simona  - senator USR; Vicol Costel  - senator USR; Vlad Sergiu Cosmin  - senator 
USR; Zob Alexandru-Robert  - senator USR; Botez  Mihai-Cătălin  - deputat USR_PLUS; Buzoianu Diana-
Anda  - deputat USR_PLUS; Calista  Mara-Daniela  - deputat PNL; Cambera Oana-Alexandra  - deputat 
USR_PLUS; Cristian Brian  - deputat USR_PLUS; Gheba Daniel-Sorin  - deputat USR_PLUS; Hangan 
Pollyanna-Hanellore  - deputat USR_PLUS; Ilie Victor  - deputat USR_PLUS; Lazăr Ion-Marian  - deputat 
USR_PLUS; Lőrincz Ştefan-Iulian  - deputat USR_PLUS; Miruţă Radu-Dinel  - deputat USR_PLUS; Molnar 
Radu-Iulian  - deputat USR_PLUS; Poliţeanu Mihai-Laurenţiu  - deputat USR_PLUS; Prunean Alin-Costel  - 
deputat USR_PLUS; Rizea Cristina Camelia  - deputat USR_PLUS; Rodeanu  Bogdan-Ionel  - deputat 
USR_PLUS; Seidler  Cristian-Gabriel  - deputat USR_PLUS; Teniţă Dragoş-Cătălin  - deputat USR_PLUS; 
Toda Daniel-Liviu  - deputat USR_PLUS; Todosiu Beniamin  - deputat USR_PLUS; Ţoiu Oana-Silvia  - 
deputat USR_PLUS; Tulbure Simina-Geanina-Daniela  - deputat USR_PLUS; Ungureanu  Emanuel-
Dumitru  - deputat USR_PLUS; Wiener Adrian  - deputat USR_PLUS

L217/2022

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

42

respins de Senat 
(23.05.2022)

Propunere legislativă pentru completarea unor acte 
normative cu privire la regimul străinilor în România 
şi încadrarea în muncă a străinilor pe teritoriul 
României

Darău Ambrozie-Irineu  - senator USR; Ivan Dan  - senator USR; Mihail Radu-Mihai  - senator USR; Negoi 
Eugen-Remus  - senator USR; Oprinoiu Aurel  - senator USR; Pălărie Ştefan  - senator USR; Popescu Ion-
Dragoş  - senator USR; Postică Andrei  - senator USR; Poteraş Cosmin-Marian  - senator USR; Vlad Sergiu 
Cosmin  - senator USR; Băltăreţu Viorel  - deputat USR_PLUS; Blaga Daniel-Codruţ  - deputat USR_PLUS; 
Botez  Mihai-Cătălin  - deputat USR_PLUS; Buzoianu Diana-Anda  - deputat USR_PLUS; Cambera Oana-
Alexandra  - deputat USR_PLUS; Cristian Brian  - deputat USR_PLUS; Gheba Daniel-Sorin  - deputat 
USR_PLUS; Hangan Pollyanna-Hanellore  - deputat USR_PLUS; Ilie Victor  - deputat USR_PLUS; Lazăr Ion
Marian  - deputat USR_PLUS; Miftode Marius-Andrei  - deputat USR_PLUS; Miruţă Radu-Dinel  - deputat 
USR_PLUS; Molnar Radu-Iulian  - deputat USR_PLUS; Năsui  Claudiu-Iulius-Gavril  - deputat USR_PLUS; 
Özmen Oana-Marciana  - deputat USR_PLUS; Pop  Rareş-Tudor  - deputat USR_PLUS; Rizea Cristina 
Camelia  - deputat USR_PLUS; Seidler  Cristian-Gabriel  - deputat USR_PLUS; Teniţă Dragoş-Cătălin  - 
deputat USR_PLUS; Todosiu Beniamin  - deputat USR_PLUS; Ţoiu Oana-Silvia  - deputat USR_PLUS; 
Tulbure Simina-Geanina-Daniela  - deputat USR_PLUS

L218/2022

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

43

respins de Senat 
(23.05.2022)
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru modificarea și 
completarea Legii nr.21/1991 a cetățeniei române

Florean Ovidiu-Iosif  - senator Neafiliat; Iordache Ion  - senator Neafiliat; Oros Nechita-Adrian  - senator 
Neafiliat; Alexandru Victoria-Violeta  - deputat Neafiliat; Chira Claudiu-Martin  - deputat Neafiliat; Dancă 
Ionel  - deputat Neafiliat; Giugea  Nicolae  - deputat Neafiliat; Ionescu George  - deputat Neafiliat; Kocsis-
Cristea Alexandru  - deputat Neafiliat; Miuţescu Gheorghe-Adrian  - deputat Neafiliat; Orban Ludovic  - 
deputat Neafiliat; Plăiaşu Gabriel  - deputat Neafiliat; Şovăială Constantin  - deputat Neafiliat; Ştefan Ion  - 
deputat Neafiliat

L221/2022

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

44

adoptat de Senat 
(25.05.2022)

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă 21/2004 privind 
Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de 
Urgenţă, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, 
numărul 361 din 26 aprilie 2004, cu modificările 
ulterioare, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr.15/2005, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi pentru modificarea Legii nr.55 
din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru 
prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de 
COVID-19, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, 
numărul 396 din data de 15 mai 2020, cu 
modificările şi completările ulterioare

Aelenei Evdochia  - senator AUR; Boancă Rodica  - senator AUR; Busuioc Andrei  - senator AUR; Dăneasă 
Mircea  - senator AUR; Hangan Andrei  - senator AUR; Lavric Sorin  - senator AUR; Mateescu Sorin-
Cristian  - senator AUR; Neagu Ionuţ  - senator AUR; Târziu Claudiu-Richard  - senator AUR; Acatrinei Dorel-
Gheorghe  - deputat AUR; Aelenei Dănuţ  - deputat AUR; Andruşceac Antonio  - deputat AUR; Axinia Adrian-
George  - deputat AUR; Badiu Georgel  - deputat AUR; Chelaru Mircia  - deputat AUR; Ciubuc Ciprian  - 
deputat AUR; Coleşa Ilie-Alin  - deputat AUR; Dămureanu Ringo  - deputat AUR; Enachi Raisa  - deputat 
AUR; Feodorov Lucian  - deputat AUR; Focşa Dumitru-Viorel  - deputat AUR; Mitrea Dumitrina  - deputat 
AUR; Muncaciu Sorin-Titus  - deputat AUR; Păunescu Silviu-Titus  - deputat AUR; Puşcaşu Lucian-Florin  - 
deputat AUR; Roman Nicolae  - deputat AUR; Rusu Daniel-Gheorghe  - deputat AUR; Scripnic Lilian  - 
deputat AUR; Şerban Gianina  - deputat AUR; Simion George-Nicolae  - deputat AUR; Stoica Ciprian-Titi  - 
deputat AUR; Suciu Sebastian-Ilie  - deputat AUR; Tanasă Dan  - deputat AUR; Volosatîi Boris  - deputat 
AUR

L114/2022

Respins de Camera 
decizională

45

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(01.03.2022)

respins de Senat 
(04.04.2022)
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru abrogarea 
alin.(7indice1) şi (7indice2) ale art.168 din Legea 
educaţiei naţionale nr.1/2011

Berea Cristinel-Gabriel  - senator USR; Bodea  Marius  - senator USR; Bordei Cristian  - senator USR; 
Cernic Sebastian  - senator USR; Darău Ambrozie-Irineu  - senator USR; Dinică Silvia-Monica  - senator 
USR; Dragu Anca Dana  - senator USR; Ghica Cristian  - senator USR; Ivan Dan  - senator USR; Mîndruţă 
Gheorghiţă  - senator USR; Mircescu Ion-Narcis  - senator USR; Mureşan Claudiu-Marinel  - senator USR; 
Negoi Eugen-Remus  - senator USR; Oprinoiu Aurel  - senator USR; Pălărie Ştefan  - senator USR; 
Popescu Ion-Dragoş  - senator USR; Postică Andrei  - senator USR; Poteraş Cosmin-Marian  - senator 
USR; Spătaru Elena-Simona  - senator USR; Trifan Raoul-Adrian  - senator USR; Viaşu Cosmin-Cristian  - 
senator USR; Vicol Costel  - senator USR; Vlad Sergiu Cosmin  - senator USR; Zob Alexandru-Robert  - 
senator USR; Badea Mihai-Alexandru  - deputat USR_PLUS; Băltăreţu Viorel  - deputat USR_PLUS; Barna 
Ilie-Dan  - deputat USR_PLUS; Berescu Monica-Elena  - deputat USR_PLUS; Blaga Daniel-Codruţ  - 
deputat USR_PLUS; Botez  Mihai-Cătălin  - deputat USR_PLUS; Bulai  Iulian  - deputat USR_PLUS; 
Buzoianu Diana-Anda  - deputat USR_PLUS; Cambera Oana-Alexandra  - deputat USR_PLUS; Chichirău  
Cosette-Paula  - deputat USR_PLUS; Ciornei Radu Tudor  - deputat USR_PLUS; Cristian Brian  - deputat 
USR_PLUS; Dehelean  Silviu  - deputat USR_PLUS; Drancă Andrei-Iulian  - deputat USR_PLUS; Fălcoi 
Nicu  - deputat USR_PLUS; Gheba Daniel-Sorin  - deputat USR_PLUS; Giurgiu Adrian  - deputat 
USR_PLUS; Hangan Pollyanna-Hanellore  - deputat USR_PLUS; Havârneanu Filip  - deputat USR_PLUS; 
Ichim Cristian-Paul  - deputat USR_PLUS; Ilie Victor  - deputat USR_PLUS; Ion  Stelian-Cristian  - deputat 
USR_PLUS; Lazăr Ion-Marian  - deputat USR_PLUS; Lazăr Teodor  - deputat USR_PLUS; Lupu Andrei-
Răzvan  - deputat USR_PLUS; Miftode Marius-Andrei  - deputat USR_PLUS; Miruţă Radu-Dinel  - deputat 
USR_PLUS; Molnar Radu-Iulian  - deputat USR_PLUS; Murariu Oana  - deputat USR_PLUS; Năsui  Claudiu
Iulius-Gavril  - deputat USR_PLUS; Neagu Denisa-Elena  - deputat USR_PLUS; Özmen Oana-Marciana  - 
deputat USR_PLUS; Poliţeanu Mihai-Laurenţiu  - deputat USR_PLUS; Pop  Rareş-Tudor  - deputat 
USR_PLUS; Prună  Cristina-Mădălina  - deputat USR_PLUS; Prunean Alin-Costel  - deputat USR_PLUS; 
Rizea Cristina Camelia  - deputat USR_PLUS; Rodeanu  Bogdan-Ionel  - deputat USR_PLUS; Sas Lóránt-
Zoltan  - deputat USR_PLUS; Seidler  Cristian-Gabriel  - deputat USR_PLUS; Teniţă Dragoş-Cătălin  - 
deputat USR_PLUS; Terente Eugen  - deputat USR_PLUS; Toda Daniel-Liviu  - deputat USR_PLUS; 
Todosiu Beniamin  - deputat USR_PLUS; Ţoiu Oana-Silvia  - deputat USR_PLUS; Tulbure Simina-Geanina-
Daniela  - deputat USR_PLUS; Wiener Adrian  - deputat USR_PLUS

L115/2022

înscris pe ordinea de 
zi (restituit la comisie, 
pentru raport 
suplimentar) 

46

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(01.03.2022)

Propunere legislativă pentru completarea art.37 din 
Legea nr.46/2008 - Codul Silvic, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare

Aelenei Evdochia  - senator AUR; Boancă Rodica  - senator AUR; Cătană Gheorghe-Adrian  - senator AUR; 
Cioromelea Valentin-Rică  - senator AUR; Cosma Dorinel  - senator AUR; Mateescu Sorin-Cristian  - senator 
AUR; Târziu Claudiu-Richard  - senator AUR; Acatrinei Dorel-Gheorghe  - deputat AUR; Aelenei Dănuţ  - 
deputat AUR; Albişteanu Mihail  - deputat AUR; Axinia Adrian-George  - deputat AUR; Badiu Georgel  - 
deputat AUR; Ciubuc Ciprian  - deputat AUR; Coleşa Ilie-Alin  - deputat AUR; Enachi Raisa  - deputat AUR; 
Focşa Dumitru-Viorel  - deputat AUR; Ivănuţă Cristian-Daniel  - deputat AUR; Mitrea Dumitrina  - deputat 
AUR; Muncaciu Sorin-Titus  - deputat AUR; Nagy Vasile  - deputat AUR; Păunescu Silviu-Titus  - deputat 
AUR; Pop Darius  - deputat AUR; Puşcaşu Lucian-Florin  - deputat AUR; Roman Nicolae  - deputat AUR; 
Rusu Daniel-Gheorghe  - deputat AUR; Scripnic Lilian  - deputat AUR; Şerban Gianina  - deputat AUR; 
Simion George-Nicolae  - deputat AUR; Stoica Ciprian-Titi  - deputat AUR; Suciu Sebastian-Ilie  - deputat 
AUR; Tanasă Dan  - deputat AUR; Volosatîi Boris  - deputat AUR

L222/2022

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

47

respins de Senat 
(02.05.2022)
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.321/2009 privind 
comercializarea produselor alimentare

Aelenei Evdochia  - senator AUR; Cătană Gheorghe-Adrian  - senator AUR; Cioromelea Valentin-Rică  - 
senator AUR; Cosma Dorinel  - senator AUR; Mateescu Sorin-Cristian  - senator AUR; Târziu Claudiu-
Richard  - senator AUR; Acatrinei Dorel-Gheorghe  - deputat AUR; Aelenei Dănuţ  - deputat AUR; Albişteanu
Mihail  - deputat AUR; Badiu Georgel  - deputat AUR; Balabaşciuc Călin-Constantin  - deputat AUR; Coleşa 
Ilie-Alin  - deputat AUR; Enachi Raisa  - deputat AUR; Feodorov Lucian  - deputat AUR; Focşa Dumitru-
Viorel  - deputat AUR; Muncaciu Sorin-Titus  - deputat AUR; Puşcaşu Lucian-Florin  - deputat AUR; Rusu 
Daniel-Gheorghe  - deputat AUR; Scripnic Lilian  - deputat AUR; Simion George-Nicolae  - deputat AUR; 
Stoica Ciprian-Titi  - deputat AUR; Suciu Sebastian-Ilie  - deputat AUR; Volosatîi Boris  - deputat AUR

L223/2022

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

48

respins de Senat 
(23.05.2022)

Propunere legislativă privind modificarea și 
completarea Legii nr.165/2016 privind siguranța 
operațiunilor petroliere offshore

Achiţei  Vasile-Cristian  - senator PNL; Bica  Dănuţ  - senator PNL; Bîca Iulian-Mihail  - senator PNL; Bumb  
Sorin-Ioan  - senator PNL; Chirteş Ioan-Cristian  - senator PNL; Cristina Ioan  - senator PNL; Fenechiu 
Cătălin-Daniel  - senator PNL; Gorghiu Alina-Ştefania  - senator PNL; Ioan Raluca-Gabriela  - senator PNL; 
Niculescu-Ţâgârlaş Cristian-Augustin  - senator PNL; Pauliuc Nicoleta  - senator PNL; Potecă Vasilică  - 
senator PNL; Scântei Laura-Iuliana  - senator PNL

L225/2022

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

49

adoptat de Senat 
(09.05.2022)

Propunere legislativă pentru modificarea Legii 
nr.53/2003 - Codul Muncii

Achiţei  Vasile-Cristian  - senator PNL; Anastase Roberta-Alma  - senator PNL; Berea Cristinel-Gabriel  - 
senator USR; Bica  Dănuţ  - senator PNL; Bîca Iulian-Mihail  - senator PNL; Bob Virgil Marius  - senator 
USR; Bordei Cristian  - senator USR; Bumb  Sorin-Ioan  - senator PNL; Chirteş Ioan-Cristian  - senator PNL; 
Cristina Ioan  - senator PNL; Darău Ambrozie-Irineu  - senator USR; Fenechiu Cătălin-Daniel  - senator PNL;
Gorghiu Alina-Ştefania  - senator PNL; Ioan Raluca-Gabriela  - senator PNL; Nazare Alexandru  - senator 
PNL; Niculescu-Ţâgârlaş Cristian-Augustin  - senator PNL; Oprinoiu Aurel  - senator USR; Oros Nechita-
Adrian  - senator Neafiliat; Pălărie Ştefan  - senator USR; Pauliuc Nicoleta  - senator PNL; Potecă Vasilică  - 
senator PNL; Poteraş Cosmin-Marian  - senator USR; Scântei Laura-Iuliana  - senator PNL; Zob Alexandru-
Robert  - senator USR; Prişcă Răzvan-Sorin  - deputat PNL

L226/2022

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

50

respins de Senat 
(23.05.2022)
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru modificarea și 
completarea legii nr.514 din 28 noiembrie 2003 
privind organizarea și exercitarea profesiei de 
consilier juridic, cu modificările și completările 
ulterioare

Achiţei  Vasile-Cristian  - senator PNL; Anisie Monica-Cristina  - senator PNL; Antal István-Loránt  - senator 
UDMR; Bica  Dănuţ  - senator PNL; Bîca Iulian-Mihail  - senator PNL; Bumb  Sorin-Ioan  - senator PNL; 
Császár Károly Zsolt  - senator UDMR; Darău Ambrozie-Irineu  - senator USR; Dragu Anca Dana  - senator 
USR; Fejér László-Ödön  - senator UDMR; Fenechiu Cătălin-Daniel  - senator PNL; Guran Virgil  - senator 
PNL; Hatos Adrian  - senator PNL; Ioan Raluca-Gabriela  - senator PNL; Kovács Irina Elisabeta  - senator 
UDMR; László Attila  - senator UDMR; Matei Constantin-Bogdan  - senator PSD; Novák Csaba-Zoltán  - 
senator UDMR; Pălărie Ştefan  - senator USR; Pauliuc Nicoleta  - senator PNL; Potecă Vasilică  - senator 
PNL; Scântei Laura-Iuliana  - senator PNL; Turos Lóránd  - senator UDMR; Benedek  Zacharie  - deputat 
UDMR; Csép  Éva-Andrea  - deputat UDMR; Gál Károly  - deputat UDMR; Ladányi László-Zsolt  - deputat 
UDMR; Magyar  Loránd-Bálint  - deputat UDMR; Seres Denes  - deputat UDMR; Szabó Ödön  - deputat 
UDMR

L237/2022

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

51

adoptat de Senat 
(30.05.2022)

Propunere legislativă privind modificarea alin.(5) al 
art.29 din Legea nr.144/2007 privind înființarea, 
organizarea și funcționarea Agenției Naționale de 
Integritate

Anisie Monica-Cristina  - senator PNL; Banu Claudia-Mihaela  - senator PNL; Bica  Dănuţ  - senator PNL; 
Bîca Iulian-Mihail  - senator PNL; Cristina Ioan  - senator PNL; Fenechiu Cătălin-Daniel  - senator PNL; 
Niculescu-Ţâgârlaş Cristian-Augustin  - senator PNL; Potecă Vasilică  - senator PNL; Pufu Vlad-Mircea  - 
senator PNL; Scarlat George  - senator PNL; Veştea Mihail  - senator PNL; Voiculescu Liviu-Dumitru  - 
senator PNL

b117/2022
în procedurã 
parlamentarã la 
Camera Deputatilor

52

Propunere legislativă privind modificarea Legii 
educaţiei naţionale nr.1/2011, publicată în Monitorul 
Oficial al României, partea I, nr.18, din 10 ianuarie 
2011, cu modificările şi completările ulterioare

Hatos Adrian  - senator PNL; Băcanu Cristian-Tudor  - deputat PNL; Căuş Vasile-Aurel  - deputat PNL; 
Cupşa Ioan  - deputat PNL; Horga Maria-Gabriela  - deputat PNL; Kiss János  - deputat PNL; Moisin Radu-
Marin  - deputat PNL; Roman  Florin-Claudiu  - deputat PNL; Stoica Ştefan-Bucur  - deputat PNL

L174/2022

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

53

adoptat de Senat 
(11.05.2022)
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru completarea Legii 
drepturilor pacientului nr.46/2003

Achiţei  Vasile-Cristian  - senator PNL; Anisie Monica-Cristina  - senator PNL; Banu Claudia-Mihaela  - 
senator PNL; Bica  Dănuţ  - senator PNL; Bîca Iulian-Mihail  - senator PNL; Bodog Florian-Dorel  - senator 
PSD; Bourceanu Septimiu-Sebastian  - senator PNL; Bumb  Sorin-Ioan  - senator PNL; Cazanciuc Robert-
Marius  - senator PSD; Chirteş Ioan-Cristian  - senator PNL; Cionoiu Nicuşor  - senator PSD; Cîţu Florin-
Vasile  - senator PNL; Corlăţean Titus  - senator PSD; Császár Károly Zsolt  - senator UDMR; Dragu Anca 
Dana  - senator USR; Dunca Marius-Alexandru  - senator PSD; Fejér László-Ödön  - senator UDMR; 
Fenechiu Cătălin-Daniel  - senator PNL; Genoiu Mihail  - senator PSD; Gorghiu Alina-Ştefania  - senator 
PNL; Guran Virgil  - senator PNL; Hatos Adrian  - senator PNL; Humelnicu Marius  - senator PSD; Ioan 
Raluca-Gabriela  - senator PNL; Kovács Irina Elisabeta  - senator UDMR; László Attila  - senator UDMR; 
Matei Constantin-Bogdan  - senator PSD; Mazilu Liviu-Lucian  - senator PSD; Mîndruţă Gheorghiţă  - 
senator USR; Mirea Siminica  - senator PSD; Mocioalcă Ion  - senator PSD; Muntean Lucica Dina  - senator 
PNL; Neagu Nicolae  - senator PNL; Niculescu-Ţâgârlaş Cristian-Augustin  - senator PNL; Novák Csaba-
Zoltán  - senator UDMR; Oprea Ştefan-Radu  - senator PSD; Pauliuc Nicoleta  - senator PNL; Petcu  Toma-
Florin  - senator PNL; Potecă Vasilică  - senator PNL; Puiu Ovidiu  - senator PSD; Sbîrnea Liliana  - senator 
PSD; Scântei Laura-Iuliana  - senator PNL; Scarlat George  - senator PNL; Stocheci Cristina-Mariana  - 
senator PSD; Streinu Cercel Adrian  - senator PSD; Stroe Felix  - senator PSD; Turos Lóránd  - senator 
UDMR; Vela Ion-Marcel  - senator PNL; Veştea Mihail  - senator PNL; Vlaşin Sorin  - senator PSD; 
Voiculescu Liviu-Dumitru  - senator PNL; Adomnicăi Mirela-Elena  - deputat PSD; Andronache Gabriel  - 
deputat PNL; Ardelean Ben-Oni  - deputat PNL; Avrămescu Gabriel-Ioan  - deputat PNL; Balan Ioan  - 
deputat PNL; Bălăşoiu Aurel  - deputat PSD; Balint  Liviu-Ioan  - deputat PNL; Bîlcea Ovidiu-Sergiu  - 
deputat PNL; Buican Cristian  - deputat PNL; Bulai Oana-Gianina  - deputat PSD; Burduja Sebastian-Ioan  - 
deputat PNL; Calista  Mara-Daniela  - deputat PNL; Calotă Florică Ică  - deputat PNL; Căuş Vasile-Aurel  - 
deputat PNL; Ciofu Cătălina  - deputat PNL; Cozma Adrian-Felician  - deputat PNL; Cozmanciuc Corneliu-
Mugurel  - deputat PNL; Cristea Andi-Lucian  - deputat PSD; Cruşoveanu Marian  - deputat PNL; Csép  Éva-
Andrea  - deputat UDMR; Cupşa Ioan  - deputat PNL; Dumitru Florian-Emil  - deputat PNL; Fădor  
Angelica  - deputat PNL; Făgărăşian Valentin-Ilie  - deputat PNL; Fechet Mircea  - deputat PNL; Florea  
Oana-Consuela  - deputat PSD; Gheorghiu  Bogdan  - deputat PNL; Goleac Nicoleta-Matilda  - deputat PSD;
Gudu Michael  - deputat PNL; Hărătău Elena  - deputat PNL; Holban  Georgeta-Carmen  - deputat PSD; 
Horga Maria-Gabriela  - deputat PNL; Huţucă  Bogdan-Iulian  - deputat PNL; Ilişanu  Claudiu-Augustin  - 
deputat PSD; Leoreanu  Laurenţiu-Dan  - deputat PNL; Lungoci Dumitru-Lucian  - deputat PSD; Marşalic 
Jaro Norbert  - deputat PNL; Mihălcescu Carmen-Ileana  - deputat PSD; Munteanu Remus  - deputat PSD; 
Muraru Iulian-Alexandru  - deputat PNL; Năcuţă Sorin  - deputat PNL; Nassar Rodica  - deputat PSD; Neaţă  
Eugen  - deputat PSD; Oteşanu  Daniela  - deputat PSD; Paraschiv  Rodica  - deputat PSD; Pavelescu 
Nicolae  - deputat PSD; Pecingină Gheorghe  - deputat PNL; Polak Tudor  - deputat PNL; Popa  Ştefan-
Ovidiu  - deputat PSD; Popescu  Pavel  - deputat PNL; Popescu Vlad  - deputat PSD; Popica Eduard-
Andrei  - deputat PSD; Roman  Florin-Claudiu  - deputat PNL; Roşca Mircea  - deputat PNL; Şandru 
Cosmin  - deputat PNL; Sandu Viorica  - deputat PSD; Seidler  Cristian-Gabriel  - deputat USR_PLUS; 
Şerban Ciprian-Constantin  - deputat PSD; Sighiartău  Robert-Ionatan  - deputat PNL; Simonis Alfred-
Robert  - deputat PSD; Şlincu Dan-Constantin  - deputat PSD; Şoldan Gheorghe  - deputat PSD; Solomon 
Adrian  - deputat PSD; Stănescu Vetuţa  - deputat PNL; Stativă Irinel-Ioan  - deputat PSD; Stoian Maria  - 
deputat PNL; Stoica Elena  - deputat PSD; Stroe Ionuţ-Marian  - deputat PNL; Suciu Vasile-Daniel  - deputat 
PSD; Tănăsescu  Alina-Elena  - deputat PSD; Tătaru Nelu  - deputat PNL; Thellmann Christine  - deputat 
PNL; Toader Bogdan-Andrei  - deputat PSD; Toma  Ilie  - deputat PSD; Trăilă Cristina  - deputat PNL; Trif 
Bogdan Gheorghe  - deputat PSD; Turcan Raluca  - deputat PNL; Ţuţuianu Marius-Horia  - deputat PSD; 
Varga  Glad-Aurel  - deputat PNL; Vecerdi Cristina-Agnes  - deputat PNL; Vicol-Ciorbă Laura-Cătălina  - 
deputat PSD

L238/2022

Trimis la promulgare

54

adoptat de Senat 
(16.05.2022)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(15.06.2022)
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea art.18 din Legea nr. 211/2004 privind 
unele măsuri pentru asigurarea informării, sprijinirii şi 
protecţiei victimelor infracţiunii, precum şi pentru 
modificarea şi completarea art.6 lit.e) din Legea 
nr.217 din 2003 pentru prevenirea şi combaterea 
violenţei domestice

Berea Cristinel-Gabriel  - senator USR; Bob Virgil Marius  - senator USR; Ghica Cristian  - senator USR; 
Ivan Dan  - senator USR; Mureşan Claudiu-Marinel  - senator USR; Spătaru Elena-Simona  - senator USR; 
Vicol Costel  - senator USR; Vlad Sergiu Cosmin  - senator USR; Apostol Alin-Gabriel  - deputat USR_PLUS;
Băltăreţu Viorel  - deputat USR_PLUS; Barna Ilie-Dan  - deputat USR_PLUS; Benga Tudor-Vlad  - deputat 
USR_PLUS; Botez  Mihai-Cătălin  - deputat USR_PLUS; Bulai  Iulian  - deputat USR_PLUS; Buzoianu Diana
Anda  - deputat USR_PLUS; Cambera Oana-Alexandra  - deputat USR_PLUS; Cristian Brian  - deputat 
USR_PLUS; Giurgiu Adrian  - deputat USR_PLUS; Hangan Pollyanna-Hanellore  - deputat USR_PLUS; 
Havârneanu Filip  - deputat USR_PLUS; Ilie Victor  - deputat USR_PLUS; Lazăr Ion-Marian  - deputat 
USR_PLUS; Lupu Andrei-Răzvan  - deputat USR_PLUS; Miftode Marius-Andrei  - deputat USR_PLUS; 
Miruţă Radu-Dinel  - deputat USR_PLUS; Molnar Radu-Iulian  - deputat USR_PLUS; Neagu Denisa-Elena  - 
deputat USR_PLUS; Rizea Cristina Camelia  - deputat USR_PLUS; Rodeanu  Bogdan-Ionel  - deputat 
USR_PLUS; Seidler  Cristian-Gabriel  - deputat USR_PLUS; Stoica Diana  - deputat USR_PLUS; Teniţă 
Dragoş-Cătălin  - deputat USR_PLUS; Todosiu Beniamin  - deputat USR_PLUS; Ţoiu Oana-Silvia  - deputat 
USR_PLUS; Ungureanu  Emanuel-Dumitru  - deputat USR_PLUS

L239/2022
Retras de către iniţiator

55

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea 
Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru 
organizarea și funcționarea Autorității Electorale 
Permanente

Anastase Roberta-Alma  - senator PNL; Anisie Monica-Cristina  - senator PNL; Banu Claudia-Mihaela  - 
senator PNL; Bîca Iulian-Mihail  - senator PNL; Chirteş Ioan-Cristian  - senator PNL; Cionoiu Nicuşor  - 
senator PSD; Creţu Gabriela  - senator PSD; Cristescu Ionel-Dănuţ  - senator PSD; Deneş Ioan  - senator 
PSD; Dinică Silvia-Monica  - senator USR; Dragu Anca Dana  - senator USR; Fenechiu Cătălin-Daniel  - 
senator PNL; Georgescu Laura  - senator PSD; Ghica Cristian  - senator USR; Gorghiu Alina-Ştefania  - 
senator PNL; Humelnicu Marius  - senator PSD; Ioan Raluca-Gabriela  - senator PNL; Kovács Irina 
Elisabeta  - senator UDMR; Matei Constantin-Bogdan  - senator PSD; Matieş Călin-Gheorghe  - senator 
PSD; Mirea Siminica  - senator PSD; Muntean Lucica Dina  - senator PNL; Neagu Nicolae  - senator PNL; 
Niculescu-Ţâgârlaş Cristian-Augustin  - senator PNL; Pauliuc Nicoleta  - senator PNL; Potecă Vasilică  - 
senator PNL; Poteraş Cosmin-Marian  - senator USR; Puiu Ovidiu  - senator PSD; Sbîrnea Liliana  - senator 
PSD; Scântei Laura-Iuliana  - senator PNL; Spătaru Elena-Simona  - senator USR; Stocheci Cristina-
Mariana  - senator PSD; Stroe Felix  - senator PSD; Trufin Lucian  - senator PSD; Vela Ion-Marcel  - senator 
PNL; Alexe Florin-Alexandru  - deputat PNL; Andrei  Alexandru-Ioan  - deputat PNL; Andronache Gabriel  - 
deputat PNL; Avrămescu Gabriel-Ioan  - deputat PNL; Barcari Rodica-Luminiţa  - deputat PNL; Burciu  
Cristina  - deputat PNL; Buzoianu Diana-Anda  - deputat USR_PLUS; Calista  Mara-Daniela  - deputat PNL; 
Cambera Oana-Alexandra  - deputat USR_PLUS; Cozmanciuc Corneliu-Mugurel  - deputat PNL; Csép  Éva-
Andrea  - deputat UDMR; Dumitru Florian-Emil  - deputat PNL; Făgărăşian Valentin-Ilie  - deputat PNL; 
Horga Maria-Gabriela  - deputat PNL; Moldovan  Sorin-Dan  - deputat PNL; Muraru Iulian-Alexandru  - 
deputat PNL; Năcuţă Sorin  - deputat PNL; Pecingină Gheorghe  - deputat PNL; Popa Alexandru  - deputat 
PNL; Rujan Dumitru  - deputat PNL; Şişcu George  - deputat PNL; Stoian Maria  - deputat PNL; Stoica 
Diana  - deputat USR_PLUS; Teniţă Dragoş-Cătălin  - deputat USR_PLUS; Teodoroiu Simona-Maya  - 
deputat PSD; Thellmann Christine  - deputat PNL

L240/2022

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

56

adoptat de Senat 
(23.05.2022)

Buletin legislativ sesiunea februarie - iunie 2022 
Biroul baze de date economice și legislative 

                        Informații la data de 5 iulie 186



Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă privind instituirea Zilei 
Sportului Românesc în prima duminică din luna iunie

Azamfirei Leonard  - senator PSD; Bodog Florian-Dorel  - senator PSD; Dogariu Eugen  - senator PSD; 
Genoiu Mihail  - senator PSD; Matei Constantin-Bogdan  - senator PSD; Mazilu Liviu-Lucian  - senator PSD; 
Mihai Alfred-Laurenţiu-Antonio  - senator PSD; Oprea Ştefan-Radu  - senator PSD; Prioteasa Ion  - senator 
PSD; Sbîrnea Liliana  - senator PSD; Toanchină Marius-Gheorghe  - senator PSD; Vlaşin Sorin  - senator 
PSD; Alda Adrian  - deputat PSD; Ardelean Ben-Oni  - deputat PNL; Bulai Oana-Gianina  - deputat PSD; 
Cătăniciu Steluţa-Gustica  - deputat PSD; Chirilă Virgil Alin  - deputat PSD; Cîtea  Vasile  - deputat PSD; 
Cristea Andi-Lucian  - deputat PSD; Damian Romulus-Marius  - deputat PSD; Dinu  Cristina-Elena  - deputat 
PSD; Făgărăşian Valentin-Ilie  - deputat PNL; Fifor Mihai-Viorel  - deputat PSD; Holban  Georgeta-Carmen  - 
deputat PSD; Ilişanu  Claudiu-Augustin  - deputat PSD; Intotero Natalia-Elena  - deputat PSD; Lungu Romeo-
Daniel  - deputat PSD; Macovei  Silviu Nicu  - deputat PSD; Manea Cătălin-Zamfir  - deputat Pro-Europa 
(minoritãti); Munteanu Remus  - deputat PSD; Neaga Florian-Claudiu  - deputat PSD; Ostaficiuc Marius-
Eugen  - deputat PSD; Piper-Savu Florin  - deputat PSD; Popescu Dan-Cristian  - deputat PSD; Predescu 
Ana-Loredana  - deputat PSD; Puşcaşu Lucian-Florin  - deputat AUR; Rasaliu Marian-Iulian  - deputat PSD; 
Salan Viorel  - deputat PSD; Şlincu Dan-Constantin  - deputat PSD; Szabó Ödön  - deputat UDMR; Ţepeluş 
Laurenţiu-Cristinel  - deputat PSD; Toma  Ilie  - deputat PSD; Tudorache Daniel  - deputat PSD; Volosatîi 
Boris  - deputat AUR; Zisopol Dragoş-Gabriel  - deputat UER (minoritãti)

L244/2022

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

57

adoptat de Senat 
(30.05.2022)

Propunere legislativă pentru completarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2016 
privind stabilirea unor măsuri de simplificare la 
nivelul administrației publice centrale și pentru 
modificarea și completarea unor acte normative

Azamfirei Leonard  - senator PSD; Bodog Florian-Dorel  - senator PSD; Creţu Gabriela  - senator PSD; 
Genoiu Mihail  - senator PSD; Mazilu Liviu-Lucian  - senator PSD; Mihai Alfred-Laurenţiu-Antonio  - senator 
PSD; Oprea Ştefan-Radu  - senator PSD; Prioteasa Ion  - senator PSD; Sbîrnea Liliana  - senator PSD; 
Toanchină Marius-Gheorghe  - senator PSD; Vlaşin Sorin  - senator PSD; Alda Adrian  - deputat PSD; 
Ardelean Ben-Oni  - deputat PNL; Bulai Oana-Gianina  - deputat PSD; Cătăniciu Steluţa-Gustica  - deputat 
PSD; Chirilă Virgil Alin  - deputat PSD; Cîtea  Vasile  - deputat PSD; Coarnă Dumitru  - deputat PSD; Cristea 
Andi-Lucian  - deputat PSD; Cristian Brian  - deputat USR_PLUS; Damian Romulus-Marius  - deputat PSD; 
Dinu  Cristina-Elena  - deputat PSD; Făgărăşian Valentin-Ilie  - deputat PNL; Fifor Mihai-Viorel  - deputat 
PSD; Holban  Georgeta-Carmen  - deputat PSD; Ilişanu  Claudiu-Augustin  - deputat PSD; Intotero Natalia-
Elena  - deputat PSD; Lungu Romeo-Daniel  - deputat PSD; Macovei  Silviu Nicu  - deputat PSD; Manea 
Cătălin-Zamfir  - deputat Pro-Europa (minoritãti); Miftode Marius-Andrei  - deputat USR_PLUS; Munteanu 
Remus  - deputat PSD; Neaga Florian-Claudiu  - deputat PSD; Ostaficiuc Marius-Eugen  - deputat PSD; 
Piper-Savu Florin  - deputat PSD; Popescu Dan-Cristian  - deputat PSD; Predescu Ana-Loredana  - deputat 
PSD; Puşcaşu Lucian-Florin  - deputat AUR; Rasaliu Marian-Iulian  - deputat PSD; Salan Viorel  - deputat 
PSD; Şlincu Dan-Constantin  - deputat PSD; Szabó Ödön  - deputat UDMR; Ţepeluş Laurenţiu-Cristinel  - 
deputat PSD; Toma  Ilie  - deputat PSD; Tudorache Daniel  - deputat PSD; Volosatîi Boris  - deputat AUR; 
Zisopol Dragoş-Gabriel  - deputat UER (minoritãti)

L243/2022

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

58

adoptat de Senat 
(30.05.2022)
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă privind implementarea 
Programului Național "Casa noastră"

Aelenei Evdochia  - senator AUR; Boancă Rodica  - senator AUR; Busuioc Andrei  - senator AUR; Cătană 
Gheorghe-Adrian  - senator AUR; Cioromelea Valentin-Rică  - senator AUR; Cosma Dorinel  - senator AUR; 
Dăneasă Mircea  - senator AUR; Hangan Andrei  - senator AUR; Lavric Sorin  - senator AUR; Mateescu 
Sorin-Cristian  - senator AUR; Neagu Ionuţ  - senator AUR; Târziu Claudiu-Richard  - senator AUR; Acatrinei 
Dorel-Gheorghe  - deputat AUR; Aelenei Dănuţ  - deputat AUR; Andruşceac Antonio  - deputat AUR; Axinia 
Adrian-George  - deputat AUR; Badiu Georgel  - deputat AUR; Coleşa Ilie-Alin  - deputat AUR; Focşa 
Dumitru-Viorel  - deputat AUR; Mitrea Dumitrina  - deputat AUR; Muncaciu Sorin-Titus  - deputat AUR; Nagy 
Vasile  - deputat AUR; Pop Darius  - deputat AUR; Rusu Daniel-Gheorghe  - deputat AUR; Simion George-
Nicolae  - deputat AUR; Stoica Ciprian-Titi  - deputat AUR; Tanasă Dan  - deputat AUR

L245/2022

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

59

respins de Senat 
(23.05.2022)

Propunere legislativă pentru modificarea și 
completarea Legii privind Codul fiscal nr.227/2015

Berea Cristinel-Gabriel  - senator USR; Bob Virgil Marius  - senator USR; Bodea  Marius  - senator USR; 
Bordei Cristian  - senator USR; Cernic Sebastian  - senator USR; Dragu Anca Dana  - senator USR; Ghica 
Cristian  - senator USR; Ivan Dan  - senator USR; Mircescu Ion-Narcis  - senator USR; Mureşan Claudiu-
Marinel  - senator USR; Negoi Eugen-Remus  - senator USR; Oprinoiu Aurel  - senator USR; Pălărie Ştefan  
- senator USR; Spătaru Elena-Simona  - senator USR; Trifan Raoul-Adrian  - senator USR; Vicol Costel  - 
senator USR; Vlad Sergiu Cosmin  - senator USR; Zob Alexandru-Robert  - senator USR; Apostol Alin-
Gabriel  - deputat USR_PLUS; Atanasiu Onuţ Valeriu  - deputat PNL; Băltăreţu Viorel  - deputat USR_PLUS; 
Blaga Daniel-Codruţ  - deputat USR_PLUS; Botez  Mihai-Cătălin  - deputat USR_PLUS; Bulai  Iulian  - 
deputat USR_PLUS; Burduja Sebastian-Ioan  - deputat PNL; Buzoianu Diana-Anda  - deputat USR_PLUS; 
Cambera Oana-Alexandra  - deputat USR_PLUS; Cătăuţă Ana-Maria  - deputat PSD; Chichirău  Cosette-
Paula  - deputat USR_PLUS; Cristian Brian  - deputat USR_PLUS; Dehelean  Silviu  - deputat USR_PLUS; 
Gheba Daniel-Sorin  - deputat USR_PLUS; Giurgiu Adrian  - deputat USR_PLUS; Havârneanu Filip  - 
deputat USR_PLUS; Horga Maria-Gabriela  - deputat PNL; Lazăr Ion-Marian  - deputat USR_PLUS; Lőrincz 
Ştefan-Iulian  - deputat USR_PLUS; Miruţă Radu-Dinel  - deputat USR_PLUS; Molnar Radu-Iulian  - deputat 
USR_PLUS; Panait Radu  - deputat USR_PLUS; Pop  Rareş-Tudor  - deputat USR_PLUS; Rizea Cristina 
Camelia  - deputat USR_PLUS; Sas Lóránt-Zoltan  - deputat USR_PLUS; Stoica Diana  - deputat 
USR_PLUS; Teniţă Dragoş-Cătălin  - deputat USR_PLUS; Todosiu Beniamin  - deputat USR_PLUS; Tulbure
Simina-Geanina-Daniela  - deputat USR_PLUS; Ungureanu  Emanuel-Dumitru  - deputat USR_PLUS

L251/2022

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

60

adoptat de Senat 
(09.06.2022)

Buletin legislativ sesiunea februarie - iunie 2022 
Biroul baze de date economice și legislative 

                        Informații la data de 5 iulie 188



Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru modificarea și 
completarea art.11 din Legea nr.51/1991 privind 
securitatea națională a României

Anisie Monica-Cristina  - senator PNL; Badea Viorel-Riceard  - senator PNL; Berea Cristinel-Gabriel  - 
senator USR; Bica  Dănuţ  - senator PNL; Bîca Iulian-Mihail  - senator PNL; Bumb  Sorin-Ioan  - senator 
PNL; Carp Gheorghe  - senator PNL; Cernic Sebastian  - senator USR; Chirteş Ioan-Cristian  - senator PNL; 
Cionoiu Nicuşor  - senator PSD; Creţu Gabriela  - senator PSD; Cuc  Alexandru-Răzvan  - senator PSD; 
Deneş Ioan  - senator PSD; Dogariu Eugen  - senator PSD; Dunca Marius-Alexandru  - senator PSD; 
Fenechiu Cătălin-Daniel  - senator PNL; Firea Gabriela  - senator PSD; Fulgeanu-Moagher Laura-Mihaela  - 
senator PSD; Georgescu Laura  - senator PSD; Guran Virgil  - senator PNL; Hatos Adrian  - senator PNL; 
Humelnicu Marius  - senator PSD; Matei Constantin-Bogdan  - senator PSD; Mihai Alfred-Laurenţiu-
Antonio  - senator PSD; Mircescu Ion-Narcis  - senator USR; Muntean Lucica Dina  - senator PNL; Mutu 
Gabriel  - senator PSD; Niculescu-Ţâgârlaş Cristian-Augustin  - senator PNL; Oprea Ştefan-Radu  - senator 
PSD; Pandea Ciprian  - senator PNL; Pauliuc Nicoleta  - senator PNL; Pistru Eusebiu-Manea  - senator PSD;
Popa Maricel  - senator PSD; Potecă Vasilică  - senator PNL; Pufu Vlad-Mircea  - senator PNL; Răducanu 
Sebastian  - senator PSD; Sbîrnea Liliana  - senator PSD; Stroe Felix  - senator PSD; Vela Ion-Marcel  - 
senator PNL; Vicol Costel  - senator USR; Vlaşin Sorin  - senator PSD; Alda Adrian  - deputat PSD; Alexe 
Florin-Alexandru  - deputat PNL; Andronache Gabriel  - deputat PNL; Apostol Alin-Gabriel  - deputat 
USR_PLUS; Avrămescu Gabriel-Ioan  - deputat PNL; Bejinariu Eugen  - deputat PSD; Blaga Daniel-
Codruţ  - deputat USR_PLUS; Bulai  Iulian  - deputat USR_PLUS; Burciu  Cristina  - deputat PNL; Burduja 
Sebastian-Ioan  - deputat PNL; Cazan Laurenţiu-Nicolae  - deputat PNL; Chira Claudiu-Martin  - deputat 
Neafiliat; Ciofu Cătălina  - deputat PNL; Cupşa Ioan  - deputat PNL; Damian Romulus-Marius  - deputat 
PSD; Drancă Andrei-Iulian  - deputat USR_PLUS; Dumitru Florian-Emil  - deputat PNL; Fădor  Angelica  - 
deputat PNL; Făgărăşian Valentin-Ilie  - deputat PNL; Fălcoi Nicu  - deputat USR_PLUS; Fechet Mircea  - 
deputat PNL; Gheba Daniel-Sorin  - deputat USR_PLUS; Giugea  Nicolae  - deputat Neafiliat; Grindeanu 
Sorin Mihai  - deputat PSD; Hangan Pollyanna-Hanellore  - deputat USR_PLUS; Hurduzeu Florin-Silviu  - 
deputat PSD; Intotero Natalia-Elena  - deputat PSD; Ionescu George  - deputat Neafiliat; Ivan Bogdan-
Gruia  - deputat PSD; Lazăr Ion-Marian  - deputat USR_PLUS; Lazăr Teodor  - deputat USR_PLUS; 
Leoreanu  Laurenţiu-Dan  - deputat PNL; Lőrincz Ştefan-Iulian  - deputat USR_PLUS; Mărculescu Dumitru  - 
deputat PNL; Mărgărit  Mitică-Marius  - deputat PSD; Marşalic Jaro Norbert  - deputat PNL; Miuţescu 
Gheorghe-Adrian  - deputat Neafiliat; Moldovan  Sorin-Dan  - deputat PNL; Molnar Ervin  - deputat PNL; 
Molnar Radu-Iulian  - deputat USR_PLUS; Muraru Iulian-Alexandru  - deputat PNL; Năcuţă Sorin  - deputat 
PNL; Neagu Denisa-Elena  - deputat USR_PLUS; Plăiaşu Gabriel  - deputat Neafiliat; Pop  Rareş-Tudor  - 
deputat USR_PLUS; Popa Alexandru  - deputat PNL; Prişcă Răzvan-Sorin  - deputat PNL; Prunean Alin-
Costel  - deputat USR_PLUS; Rodeanu  Bogdan-Ionel  - deputat USR_PLUS; Roman  Florin-Claudiu  - 
deputat PNL; Rujan Dumitru  - deputat PNL; Sărmaş Ioan-Sabin  - deputat PNL; Simonis Alfred-Robert  - 
deputat PSD; Stănescu Vetuţa  - deputat PNL; Suciu Vasile-Daniel  - deputat PSD; Tănase Antonel  - 
deputat Neafiliat; Tătaru Nelu  - deputat PNL; Todosiu Beniamin  - deputat USR_PLUS; Toma  Ilie  - deputat 
PSD; Tuhuţ Radu-Marcel  - deputat PSD; Vecerdi Cristina-Agnes  - deputat PNL; Zetea Gabriel-Valer  - 
deputat PSD

L138/2022

în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

61

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(14.03.2022)
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă privind instituirea Zilei 
naționale a sportului cu balonul oval

Azamfirei Leonard  - senator PSD; Breahnă-Pravăţ Ionela-Cristina  - senator PSD; Cristescu Ionel-Dănuţ  - 
senator PSD; Deneş Ioan  - senator PSD; Fulgeanu-Moagher Laura-Mihaela  - senator PSD; Humelnicu 
Marius  - senator PSD; Matei Constantin-Bogdan  - senator PSD; Mihai Alfred-Laurenţiu-Antonio  - senator 
PSD; Oprea Ştefan-Radu  - senator PSD; Pistru Eusebiu-Manea  - senator PSD; Răducanu Sebastian  - 
senator PSD; Resmeriţă Cornel-Cristian  - senator PSD; Rujan Ion-Cristinel  - senator PSD; Sbîrnea 
Liliana  - senator PSD; Stroe Felix  - senator PSD; Toanchină Marius-Gheorghe  - senator PSD

L253/2022

Trimis la promulgare

62

adoptat de Senat 
(30.05.2022)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(29.06.2022)

Propunere legislativă pentru anularea unor obligații 
fiscale

Azamfirei Leonard  - senator PSD; Bodog Florian-Dorel  - senator PSD; Breahnă-Pravăţ Ionela-Cristina  - 
senator PSD; Cazanciuc Robert-Marius  - senator PSD; Cionoiu Nicuşor  - senator PSD; Creţu Gabriela  - 
senator PSD; Cristescu Ionel-Dănuţ  - senator PSD; Cuc  Alexandru-Răzvan  - senator PSD; Deneş Ioan  - 
senator PSD; Dîncu Vasile  - senator PSD; Dogariu Eugen  - senator PSD; Dunca Marius-Alexandru  - 
senator PSD; Firea Gabriela  - senator PSD; Fulgeanu-Moagher Laura-Mihaela  - senator PSD; Genoiu 
Mihail  - senator PSD; Georgescu Laura  - senator PSD; Humelnicu Marius  - senator PSD; Matei Constantin-
Bogdan  - senator PSD; Matieş Călin-Gheorghe  - senator PSD; Mazilu Liviu-Lucian  - senator PSD; Mihai 
Alfred-Laurenţiu-Antonio  - senator PSD; Mirea Siminica  - senator PSD; Mocioalcă Ion  - senator PSD; Mutu 
Gabriel  - senator PSD; Oprea Ştefan-Radu  - senator PSD; Pistru Eusebiu-Manea  - senator PSD; Popa 
Maricel  - senator PSD; Prioteasa Ion  - senator PSD; Puiu Ovidiu  - senator PSD; Purcărin Bianca-Mihaela  -
senator PSD; Răducanu Sebastian  - senator PSD; Resmeriţă Cornel-Cristian  - senator PSD; Romaşcanu 
Lucian  - senator PSD; Rotaru Ion  - senator PSD; Rujan Ion-Cristinel  - senator PSD; Sbîrnea Liliana  - 
senator PSD; Stan Ioan  - senator PSD; Stănescu Paul  - senator PSD; Stocheci Cristina-Mariana  - senator 
PSD; Streinu Cercel Adrian  - senator PSD; Stroe Felix  - senator PSD; Tîlvăr Angel  - senator PSD; 
Toanchină Marius-Gheorghe  - senator PSD; Trufin Lucian  - senator PSD; Vlaşin Sorin  - senator PSD; 
Zamfir Daniel-Cătălin  - senator PSD

L173/2022

Trimis la promulgare

63

adoptat de Senat 
(11.04.2022)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(29.06.2022)

Propunere legislativă pentru modificarea și 
completarea Legii cooperației agricole nr.566/2004

Mirea Siminica  - senator PSD; Stănescu Paul  - senator PSD; Albotă Emil-Florin  - deputat PSD; Barbu 
Florin-Ionuţ  - deputat PSD; Bîrcă Constantin  - deputat PSD; Chesnoiu Adrian-Ionuţ  - deputat PSD; Grecu 
Ion-Cătălin  - deputat PSD; Iancu  Marius-Ionel  - deputat PSD

L261/2022

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

64

respins de Senat 
(14.06.2022)
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru completarea art.22 din 
Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal

Badea Viorel-Riceard  - senator PNL; Guran Virgil  - senator PNL; Scarlat George  - senator PNL; Alexe 
Florin-Alexandru  - deputat PNL; Avrămescu Gabriel-Ioan  - deputat PNL; Balint  Liviu-Ioan  - deputat PNL; 
Barcari Rodica-Luminiţa  - deputat PNL; Bîlcea Ovidiu-Sergiu  - deputat PNL; Burciu  Cristina  - deputat PNL;
Calista  Mara-Daniela  - deputat PNL; Căuş Vasile-Aurel  - deputat PNL; Ciofu Cătălina  - deputat PNL; 
Cozma Adrian-Felician  - deputat PNL; Cozmanciuc Corneliu-Mugurel  - deputat PNL; Dumitru Florian-Emil  -
deputat PNL; Fădor  Angelica  - deputat PNL; Făgărăşian Valentin-Ilie  - deputat PNL; Fechet Mircea  - 
deputat PNL; Gudu Michael  - deputat PNL; Kiss János  - deputat PNL; Leoreanu  Laurenţiu-Dan  - deputat 
PNL; Mărculescu Dumitru  - deputat PNL; Marşalic Jaro Norbert  - deputat PNL; Molnar Ervin  - deputat PNL;
Năcuţă Sorin  - deputat PNL; Roman  Florin-Claudiu  - deputat PNL; Roşca Mircea  - deputat PNL; Şandru 
Cosmin  - deputat PNL; Stănescu Vetuţa  - deputat PNL; Stângă George-Cătălin  - deputat PNL; Ştirbu Gigel-
Sorinel  - deputat PNL; Stoian Maria  - deputat PNL; Stoica Ştefan-Bucur  - deputat PNL; Thellmann 
Christine  - deputat PNL; Varga  Glad-Aurel  - deputat PNL; Vecerdi Cristina-Agnes  - deputat PNL

L263/2022

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

65

respins de Senat 
(08.06.2022)

Propunere legislativă pentru modificarea alin.(8) al 
art.151 din Legea nr.127/2019 privind sistemul 
public de pensii

Badea Viorel-Riceard  - senator PNL; Guran Virgil  - senator PNL; Alexe Florin-Alexandru  - deputat PNL; 
Andronache Gabriel  - deputat PNL; Avrămescu Gabriel-Ioan  - deputat PNL; Balan Ioan  - deputat PNL; 
Balint  Liviu-Ioan  - deputat PNL; Barcari Rodica-Luminiţa  - deputat PNL; Bîlcea Ovidiu-Sergiu  - deputat 
PNL; Bota Călin-Ioan  - deputat PNL; Burciu  Cristina  - deputat PNL; Burduja Sebastian-Ioan  - deputat PNL;
Calista  Mara-Daniela  - deputat PNL; Căuş Vasile-Aurel  - deputat PNL; Ciofu Cătălina  - deputat PNL; 
Cozma Adrian-Felician  - deputat PNL; Cozmanciuc Corneliu-Mugurel  - deputat PNL; Cruşoveanu Marian  - 
deputat PNL; Fădor  Angelica  - deputat PNL; Făgărăşian Valentin-Ilie  - deputat PNL; Fechet Mircea  - 
deputat PNL; Gudu Michael  - deputat PNL; Kiss János  - deputat PNL; Leoreanu  Laurenţiu-Dan  - deputat 
PNL; Mărculescu Dumitru  - deputat PNL; Marşalic Jaro Norbert  - deputat PNL; Molnar Ervin  - deputat PNL;
Năcuţă Sorin  - deputat PNL; Roman  Florin-Claudiu  - deputat PNL; Roşca Mircea  - deputat PNL; Şandru 
Cosmin  - deputat PNL; Stângă George-Cătălin  - deputat PNL; Ştirbu Gigel-Sorinel  - deputat PNL; Stoian 
Maria  - deputat PNL; Stoica Ştefan-Bucur  - deputat PNL; Thellmann Christine  - deputat PNL; Varga  Glad-
Aurel  - deputat PNL; Vecerdi Cristina-Agnes  - deputat PNL

L264/2022

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

66

adoptat de Senat 
(30.05.2022)
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă privind instituirea unor măsuri 
pentru stimularea ocupării pe piața muncii din 
România

Badea Viorel-Riceard  - senator PNL; Guran Virgil  - senator PNL; Scarlat George  - senator PNL; Alexe 
Florin-Alexandru  - deputat PNL; Avrămescu Gabriel-Ioan  - deputat PNL; Balint  Liviu-Ioan  - deputat PNL; 
Barcari Rodica-Luminiţa  - deputat PNL; Bîlcea Ovidiu-Sergiu  - deputat PNL; Burciu  Cristina  - deputat PNL;
Calista  Mara-Daniela  - deputat PNL; Căuş Vasile-Aurel  - deputat PNL; Ciofu Cătălina  - deputat PNL; 
Cozma Adrian-Felician  - deputat PNL; Cozmanciuc Corneliu-Mugurel  - deputat PNL; Cruşoveanu Marian  - 
deputat PNL; Dumitru Florian-Emil  - deputat PNL; Fădor  Angelica  - deputat PNL; Făgărăşian Valentin-Ilie  -
deputat PNL; Fechet Mircea  - deputat PNL; Gudu Michael  - deputat PNL; Kiss János  - deputat PNL; 
Leoreanu  Laurenţiu-Dan  - deputat PNL; Mărculescu Dumitru  - deputat PNL; Marşalic Jaro Norbert  - 
deputat PNL; Molnar Ervin  - deputat PNL; Năcuţă Sorin  - deputat PNL; Roman  Florin-Claudiu  - deputat 
PNL; Roşca Mircea  - deputat PNL; Şandru Cosmin  - deputat PNL; Stănescu Vetuţa  - deputat PNL; Stângă 
George-Cătălin  - deputat PNL; Ştirbu Gigel-Sorinel  - deputat PNL; Stoian Maria  - deputat PNL; Thellmann 
Christine  - deputat PNL; Varga  Glad-Aurel  - deputat PNL; Vecerdi Cristina-Agnes  - deputat PNL

L265/2022

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

67

respins de Senat 
(30.05.2022)

Propunere legislativă pentru aplicarea unor măsuri 
de sprijin pentru angajatori și salariați în situații de 
criză, altele decât cele din perioada stării de 
urgență/asediu/alertă

Iordache Ion  - senator Neafiliat; Oros Nechita-Adrian  - senator Neafiliat; Alexandru Victoria-Violeta  - 
deputat Neafiliat; Bola Bogdan-Alexandru  - deputat Neafiliat; Chira Claudiu-Martin  - deputat Neafiliat; 
Dancă Ionel  - deputat Neafiliat; Giugea  Nicolae  - deputat Neafiliat; Ionescu George  - deputat Neafiliat; 
Kocsis-Cristea Alexandru  - deputat Neafiliat; Miuţescu Gheorghe-Adrian  - deputat Neafiliat; Orban 
Ludovic  - deputat Neafiliat; Plăiaşu Gabriel  - deputat Neafiliat; Seidler  Cristian-Gabriel  - deputat 
USR_PLUS; Şovăială Constantin  - deputat Neafiliat; Ştefan Ion  - deputat Neafiliat; Tănase Antonel  - 
deputat Neafiliat

L266/2022

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

68

adoptat de Senat 
(30.05.2022)

Propunere legislativă pentru completarea Legii 
nr.273/2004 privind procedura adopției

Berea Cristinel-Gabriel  - senator USR; Bob Virgil Marius  - senator USR; Bodea  Marius  - senator USR; 
Bordei Cristian  - senator USR; Darău Ambrozie-Irineu  - senator USR; Dragu Anca Dana  - senator USR; 
Ghica Cristian  - senator USR; Mîndruţă Gheorghiţă  - senator USR; Mircescu Ion-Narcis  - senator USR; 
Mureşan Claudiu-Marinel  - senator USR; Negoi Eugen-Remus  - senator USR; Pălărie Ştefan  - senator 
USR; Popescu Ion-Dragoş  - senator USR; Poteraş Cosmin-Marian  - senator USR; Spătaru Elena-Simona  -
senator USR; Trifan Raoul-Adrian  - senator USR; Vicol Costel  - senator USR; Vlad Sergiu Cosmin  - 
senator USR; Blaga Daniel-Codruţ  - deputat USR_PLUS; Cambera Oana-Alexandra  - deputat USR_PLUS; 
Havârneanu Filip  - deputat USR_PLUS; Ichim Cristian-Paul  - deputat USR_PLUS; Miftode Marius-Andrei  - 
deputat USR_PLUS; Murariu Oana  - deputat USR_PLUS; Rodeanu  Bogdan-Ionel  - deputat USR_PLUS; 
Sas Lóránt-Zoltan  - deputat USR_PLUS; Stoica Diana  - deputat USR_PLUS; Todosiu Beniamin  - deputat 
USR_PLUS; Ungureanu  Emanuel-Dumitru  - deputat USR_PLUS; Wiener Adrian  - deputat USR_PLUS

L268/2022

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

69

adoptat de Senat 
(07.06.2022)
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru modificarea și 
completarea Legii nr.152/1998 privind înființarea 
Agenției Naționale pentru Locuințe

Cionoiu Nicuşor  - senator PSD; Cristescu Ionel-Dănuţ  - senator PSD; Cuc  Alexandru-Răzvan  - senator 
PSD; Dunca Marius-Alexandru  - senator PSD; Fulgeanu-Moagher Laura-Mihaela  - senator PSD; 
Humelnicu Marius  - senator PSD; Matei Constantin-Bogdan  - senator PSD; Pistru Eusebiu-Manea  - 
senator PSD; Rujan Ion-Cristinel  - senator PSD; Sbîrnea Liliana  - senator PSD; Toanchină Marius-
Gheorghe  - senator PSD; Vlaşin Sorin  - senator PSD; Adomnicăi Mirela-Elena  - deputat PSD; Albotă Emil-
Florin  - deputat PSD; Bălăşoiu Aurel  - deputat PSD; Bîrcă Constantin  - deputat PSD; Chirilă Virgil Alin  - 
deputat PSD; Cristescu Radu-Mihai  - deputat PSD; Dumitrescu Raluca Giorgiana  - deputat PSD; Dunava  
Costel Neculai  - deputat PSD; Florea Daniel  - deputat PSD; Florea  Oana-Consuela  - deputat PSD; 
Folescu Cornel-Vasile  - deputat PSD; Gavrilescu Graţiela-Leocadia  - deputat PSD; Gîdei Laurenţiu-Viorel  -
deputat PSD; Gliga Dumitriţa  - deputat PSD; Goleac Nicoleta-Matilda  - deputat PSD; Holban  Georgeta-
Carmen  - deputat PSD; Huţu Alexandra  - deputat PSD; Ilişanu  Claudiu-Augustin  - deputat PSD; Ivan 
Bogdan-Gruia  - deputat PSD; Lungoci Dumitru-Lucian  - deputat PSD; Macovei  Silviu Nicu  - deputat PSD; 
Marin Laurențiu Dan  - deputat PSD; Mihalcea Remus-Gabriel  - deputat PSD; Muşoiu  Ştefan  - deputat 
PSD; Neaga Florian-Claudiu  - deputat PSD; Neaţă  Eugen  - deputat PSD; Niţă  Nicu  - deputat PSD; 
Oteşanu  Daniela  - deputat PSD; Paladi George-Adrian  - deputat PSD; Pavelescu Nicolae  - deputat PSD; 
Popa  Ştefan-Ovidiu  - deputat PSD; Popescu Vlad  - deputat PSD; Predescu Ana-Loredana  - deputat PSD; 
Presură  Alexandra  - deputat PSD; Sandu Viorica  - deputat PSD; Şerban Ciprian-Constantin  - deputat 
PSD; Şlincu Dan-Constantin  - deputat PSD; Şoldan Gheorghe  - deputat PSD; Stoica Elena  - deputat PSD; 
Toma  Ilie  - deputat PSD; Toma Vasilică  - deputat PSD

L269/2022

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

70

respins de Senat 
(14.06.2022)

Propunere legislativă pentru completarea articolului 
12 litera B din O.U.G. nr.158/2005 privind concediile 
și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate

Berea Cristinel-Gabriel  - senator USR; Bob Virgil Marius  - senator USR; Bodea  Marius  - senator USR; 
Bordei Cristian  - senator USR; Cernic Sebastian  - senator USR; Darău Ambrozie-Irineu  - senator USR; 
Dinică Silvia-Monica  - senator USR; Dragu Anca Dana  - senator USR; Ghica Cristian  - senator USR; Ivan 
Dan  - senator USR; Mureşan Claudiu-Marinel  - senator USR; Negoi Eugen-Remus  - senator USR; 
Oprinoiu Aurel  - senator USR; Pălărie Ştefan  - senator USR; Popescu Ion-Dragoş  - senator USR; Poteraş 
Cosmin-Marian  - senator USR; Spătaru Elena-Simona  - senator USR; Vicol Costel  - senator USR; Vlad 
Sergiu Cosmin  - senator USR; Zob Alexandru-Robert  - senator USR; Cristian Brian  - deputat USR_PLUS; 
Panait Radu  - deputat USR_PLUS; Teniţă Dragoş-Cătălin  - deputat USR_PLUS

L270/2022

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

71

adoptat de Senat 
(07.06.2022)
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1)-(3) 
ale art.77 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal

Pîrvulescu Eugen  - senator PNL; Alexe Florin-Alexandru  - deputat PNL; Andronache Gabriel  - deputat 
PNL; Atanasiu Onuţ Valeriu  - deputat PNL; Avrămescu Gabriel-Ioan  - deputat PNL; Băcanu Cristian-
Tudor  - deputat PNL; Balint  Liviu-Ioan  - deputat PNL; Banias Mircea-Marius  - deputat PNL; Barcari Rodica
Luminiţa  - deputat PNL; Bîlcea Ovidiu-Sergiu  - deputat PNL; Bota Călin-Ioan  - deputat PNL; Burciu  
Cristina  - deputat PNL; Burduja Sebastian-Ioan  - deputat PNL; Buzoianu Diana-Anda  - deputat 
USR_PLUS; Calista  Mara-Daniela  - deputat PNL; Căuş Vasile-Aurel  - deputat PNL; Cazan Laurenţiu-
Nicolae  - deputat PNL; Ciofu Cătălina  - deputat PNL; Cozma Adrian-Felician  - deputat PNL; Cozmanciuc 
Corneliu-Mugurel  - deputat PNL; Cruşoveanu Marian  - deputat PNL; Csép  Éva-Andrea  - deputat UDMR; 
Dumitru Florian-Emil  - deputat PNL; Fădor  Angelica  - deputat PNL; Făgărăşian Valentin-Ilie  - deputat PNL;
Fechet Mircea  - deputat PNL; Feodor Silviu  - deputat CRLR (minoritãti); Gheorghiu  Bogdan  - deputat PNL;
Gudu Michael  - deputat PNL; Hărătău Elena  - deputat PNL; Horga Maria-Gabriela  - deputat PNL; Ignat Ion 
Alin Dan  - deputat PNL; Kiss János  - deputat PNL; Leoreanu  Laurenţiu-Dan  - deputat PNL; Longher 
Ghervazen  - deputat UPR (minoritãti); Mărculescu Dumitru  - deputat PNL; Marşalic Jaro Norbert  - deputat 
PNL; Merka Adrian-Miroslav  - deputat UDSCR (minoritãti); Morar Olivia-Diana  - deputat PNL; Muraru Iulian-
Alexandru  - deputat PNL; Năcuţă Sorin  - deputat PNL; Pecingină Gheorghe  - deputat PNL; Polak Tudor  - 
deputat PNL; Popa Alexandru  - deputat PNL; Rizea Cristina Camelia  - deputat USR_PLUS; Roman  Florin-
Claudiu  - deputat PNL; Roşca Mircea  - deputat PNL; Rujan Dumitru  - deputat PNL; Şandru Cosmin  - 
deputat PNL; Sighiartău  Robert-Ionatan  - deputat PNL; Şişcu George  - deputat PNL; Szabó Ödön  - 
deputat UDMR; Teniţă Dragoş-Cătălin  - deputat USR_PLUS; Thellmann Christine  - deputat PNL; Ţoiu 
Oana-Silvia  - deputat USR_PLUS; Turcan Raluca  - deputat PNL; Tuţă George-Cristian  - deputat PNL; 
Vecerdi Cristina-Agnes  - deputat PNL

L272/2022

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

72

adoptat de Senat 
(15.06.2022)

Propunere legislativă pentru modificarea și 
completarea Legii nr.111/1995 privind depozitul legal 
de documente

Berea Cristinel-Gabriel  - senator USR; Bordei Cristian  - senator USR; Darău Ambrozie-Irineu  - senator 
USR; Dinică Silvia-Monica  - senator USR; Dragu Anca Dana  - senator USR; Mircescu Ion-Narcis  - senator 
USR; Mureşan Claudiu-Marinel  - senator USR; Negoi Eugen-Remus  - senator USR; Oprinoiu Aurel  - 
senator USR; Pălărie Ştefan  - senator USR; Popescu Ion-Dragoş  - senator USR; Postică Andrei  - senator 
USR; Poteraş Cosmin-Marian  - senator USR; Spătaru Elena-Simona  - senator USR; Trifan Raoul-Adrian  - 
senator USR; Vicol Costel  - senator USR; Vlad Sergiu Cosmin  - senator USR; Zob Alexandru-Robert  - 
senator USR; Badea Mihai-Alexandru  - deputat USR_PLUS; Buzoianu Diana-Anda  - deputat USR_PLUS; 
Cambera Oana-Alexandra  - deputat USR_PLUS; Dehelean  Silviu  - deputat USR_PLUS; Giurgiu Adrian  - 
deputat USR_PLUS; Hangan Pollyanna-Hanellore  - deputat USR_PLUS; Lőrincz Ştefan-Iulian  - deputat 
USR_PLUS; Miftode Marius-Andrei  - deputat USR_PLUS; Neagu Denisa-Elena  - deputat USR_PLUS; 
Prunean Alin-Costel  - deputat USR_PLUS; Rizea Cristina Camelia  - deputat USR_PLUS; Sas Lóránt-
Zoltan  - deputat USR_PLUS; Seidler  Cristian-Gabriel  - deputat USR_PLUS; Teniţă Dragoş-Cătălin  - 
deputat USR_PLUS; Todosiu Beniamin  - deputat USR_PLUS; Ţoiu Oana-Silvia  - deputat USR_PLUS; 
Tulbure Simina-Geanina-Daniela  - deputat USR_PLUS; Ungureanu  Emanuel-Dumitru  - deputat 
USR_PLUS

L273/2022

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

73

adoptat de Senat 
(15.06.2022)
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru modificarea Legii 
nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice cu modificările şi completările 
ulterioare

Darău Ambrozie-Irineu  - senator USR; Dragu Anca Dana  - senator USR; Mircescu Ion-Narcis  - senator 
USR; Negoi Eugen-Remus  - senator USR; Oprinoiu Aurel  - senator USR; Pălărie Ştefan  - senator USR; 
Popescu Ion-Dragoş  - senator USR; Poteraş Cosmin-Marian  - senator USR; Trifan Raoul-Adrian  - senator 
USR; Vicol Costel  - senator USR; Vlad Sergiu Cosmin  - senator USR; Zob Alexandru-Robert  - senator 
USR; Apostol Alin-Gabriel  - deputat USR_PLUS; Badea Mihai-Alexandru  - deputat USR_PLUS; Ciornei 
Radu Tudor  - deputat USR_PLUS; Dehelean  Silviu  - deputat USR_PLUS; Fălcoi Nicu  - deputat 
USR_PLUS; Giurgiu Adrian  - deputat USR_PLUS; Lazăr Ion-Marian  - deputat USR_PLUS; Miftode Marius-
Andrei  - deputat USR_PLUS; Molnar Radu-Iulian  - deputat USR_PLUS; Neagu Denisa-Elena  - deputat 
USR_PLUS; Prunean Alin-Costel  - deputat USR_PLUS; Rizea Cristina Camelia  - deputat USR_PLUS; 
Seidler  Cristian-Gabriel  - deputat USR_PLUS; Teniţă Dragoş-Cătălin  - deputat USR_PLUS; Todosiu 
Beniamin  - deputat USR_PLUS; Tulbure Simina-Geanina-Daniela  - deputat USR_PLUS; Ungureanu  
Emanuel-Dumitru  - deputat USR_PLUS

L274/2022

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

74

respins de Senat 
(14.06.2022)

Propunere legislativă privind modificarea și 
completarea Legii 122/2006 privind azilul în România

Pălărie Ştefan  - senator USR; Popescu Ion-Dragoş  - senator USR; Poteraş Cosmin-Marian  - senator USR; 
Vicol Costel  - senator USR; Apostol Alin-Gabriel  - deputat USR_PLUS; Badea Mihai-Alexandru  - deputat 
USR_PLUS; Băltăreţu Viorel  - deputat USR_PLUS; Blaga Daniel-Codruţ  - deputat USR_PLUS; Botez  
Mihai-Cătălin  - deputat USR_PLUS; Bucura-Oprescu Simona  - deputat PSD; Bulai  Iulian  - deputat 
USR_PLUS; Burduja Sebastian-Ioan  - deputat PNL; Buzoianu Diana-Anda  - deputat USR_PLUS; Calista  
Mara-Daniela  - deputat PNL; Cambera Oana-Alexandra  - deputat USR_PLUS; Cazan Laurenţiu-Nicolae  - 
deputat PNL; Cristian Brian  - deputat USR_PLUS; Csép  Éva-Andrea  - deputat UDMR; Dehelean  Silviu  - 
deputat USR_PLUS; Fălcoi Nicu  - deputat USR_PLUS; Giurgiu Adrian  - deputat USR_PLUS; Hangan 
Pollyanna-Hanellore  - deputat USR_PLUS; Horga Maria-Gabriela  - deputat PNL; Ichim Cristian-Paul  - 
deputat USR_PLUS; Ilie Victor  - deputat USR_PLUS; Ion  Stelian-Cristian  - deputat USR_PLUS; Lazăr Ion-
Marian  - deputat USR_PLUS; Lőrincz Ştefan-Iulian  - deputat USR_PLUS; Lupu Andrei-Răzvan  - deputat 
USR_PLUS; Miftode Marius-Andrei  - deputat USR_PLUS; Miruţă Radu-Dinel  - deputat USR_PLUS; Molnar 
Radu-Iulian  - deputat USR_PLUS; Murariu Oana  - deputat USR_PLUS; Muraru Iulian-Alexandru  - deputat 
PNL; Neagu Denisa-Elena  - deputat USR_PLUS; Özmen Oana-Marciana  - deputat USR_PLUS; Panait 
Radu  - deputat USR_PLUS; Prunean Alin-Costel  - deputat USR_PLUS; Rizea Cristina Camelia  - deputat 
USR_PLUS; Rodeanu  Bogdan-Ionel  - deputat USR_PLUS; Sas Lóránt-Zoltan  - deputat USR_PLUS; 
Seidler  Cristian-Gabriel  - deputat USR_PLUS; Stoica Diana  - deputat USR_PLUS; Teniţă Dragoş-Cătălin  -
deputat USR_PLUS; Teodoroiu Simona-Maya  - deputat PSD; Toda Daniel-Liviu  - deputat USR_PLUS; 
Todosiu Beniamin  - deputat USR_PLUS; Ţoiu Oana-Silvia  - deputat USR_PLUS; Tulbure Simina-Geanina-
Daniela  - deputat USR_PLUS; Ungureanu  Emanuel-Dumitru  - deputat USR_PLUS; Vecerdi Cristina-
Agnes  - deputat PNL

L275/2022
înscris pe ordinea de 
zi (restituit la comisie, 
pentru raport 
suplimentar) 
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă – Legea Pescuitului

Badea Viorel-Riceard  - senator PNL; Banu Claudia-Mihaela  - senator PNL; Bîca Iulian-Mihail  - senator 
PNL; Bumb  Sorin-Ioan  - senator PNL; Chirteş Ioan-Cristian  - senator PNL; Hatos Adrian  - senator PNL; 
Pandea Ciprian  - senator PNL; Pauliuc Nicoleta  - senator PNL; Scarlat George  - senator PNL; Trufin 
Lucian  - senator PSD; Amet Varol  - deputat UDTTMR (minoritãti); Atanasiu Onuţ Valeriu  - deputat PNL; 
Crîstici Ognean  - deputat USR (minoritãti); Feodor Silviu  - deputat CRLR (minoritãti); Ganţ Ovidiu-Victor  - 
deputat FDGR (minoritãti); Gheorghiu  Bogdan  - deputat PNL; Ghera Giureci-Slobodan  - deputat UCR 
(minoritãti); Gudu Michael  - deputat PNL; Longher Ghervazen  - deputat UPR (minoritãti); Manea Cătălin-
Zamfir  - deputat Pro-Europa (minoritãti); Merka Adrian-Miroslav  - deputat UDSCR (minoritãti); Nacov 
Gheorghe  - deputat UBBR (minoritãti); Petreţchi  Nicolae-Miroslav  - deputat UUR (minoritãti); Şişcu 
George  - deputat PNL; Stancu Ionel  - deputat AMR (minoritãti); Toma Vasilică  - deputat PSD; Zisopol 
Dragoş-Gabriel  - deputat UER (minoritãti)

L276/2022

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

76

adoptat de Senat 
(27.06.2022)

Propunere legislativă pentru completarea Legii 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

Anisie Monica-Cristina  - senator PNL; Berea Cristinel-Gabriel  - senator USR; Bodea  Marius  - senator 
USR; Darău Ambrozie-Irineu  - senator USR; Dinică Silvia-Monica  - senator USR; Muntean Lucica Dina  - 
senator PNL; Negoi Eugen-Remus  - senator USR; Pălărie Ştefan  - senator USR; Postică Andrei  - senator 
USR; Spătaru Elena-Simona  - senator USR; Trifan Raoul-Adrian  - senator USR; Vicol Costel  - senator 
USR; Apostol Alin-Gabriel  - deputat USR_PLUS; Băltăreţu Viorel  - deputat USR_PLUS; Blaga Daniel-
Codruţ  - deputat USR_PLUS; Botez  Mihai-Cătălin  - deputat USR_PLUS; Cambera Oana-Alexandra  - 
deputat USR_PLUS; Ciornei Radu Tudor  - deputat USR_PLUS; Cristian Brian  - deputat USR_PLUS; Fălcoi
Nicu  - deputat USR_PLUS; Giurgiu Adrian  - deputat USR_PLUS; Hangan Pollyanna-Hanellore  - deputat 
USR_PLUS; Lazăr Ion-Marian  - deputat USR_PLUS; Lőrincz Ştefan-Iulian  - deputat USR_PLUS; Molnar 
Radu-Iulian  - deputat USR_PLUS; Neagu Denisa-Elena  - deputat USR_PLUS; Özmen Oana-Marciana  - 
deputat USR_PLUS; Rizea Cristina Camelia  - deputat USR_PLUS; Stoica Diana  - deputat USR_PLUS; 
Teniţă Dragoş-Cătălin  - deputat USR_PLUS; Toda Daniel-Liviu  - deputat USR_PLUS; Todosiu Beniamin  - 
deputat USR_PLUS; Ţoiu Oana-Silvia  - deputat USR_PLUS; Tulbure Simina-Geanina-Daniela  - deputat 
USR_PLUS; Ungureanu  Emanuel-Dumitru  - deputat USR_PLUS

L277/2022

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

77

adoptat de Senat 
(07.06.2022)
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru completarea Legii 
educaţiei naţionale nr.1/2011

Anisie Monica-Cristina  - senator PNL; Azamfirei Leonard  - senator PSD; Berea Cristinel-Gabriel  - senator 
USR; Bica  Dănuţ  - senator PNL; Bîca Iulian-Mihail  - senator PNL; Bourceanu Septimiu-Sebastian  - 
senator PNL; Bumb  Sorin-Ioan  - senator PNL; Carp Gheorghe  - senator PNL; Cernic Sebastian  - senator 
USR; Chirteş Ioan-Cristian  - senator PNL; Dinică Silvia-Monica  - senator USR; Fenechiu Cătălin-Daniel  - 
senator PNL; Firu Stela  - senator PNL; Hatos Adrian  - senator PNL; Kovács Irina Elisabeta  - senator 
UDMR; Matei Constantin-Bogdan  - senator PSD; Muntean Lucica Dina  - senator PNL; Niculescu-Ţâgârlaş 
Cristian-Augustin  - senator PNL; Novák Csaba-Zoltán  - senator UDMR; Pandea Ciprian  - senator PNL; 
Pauliuc Nicoleta  - senator PNL; Potecă Vasilică  - senator PNL; Puiu Ovidiu  - senator PSD; Resmeriţă 
Cornel-Cristian  - senator PSD; Căuş Vasile-Aurel  - deputat PNL; Kiss János  - deputat PNL; Pirtea Marilen-
Gabriel  - deputat PNL; Zisopol Dragoş-Gabriel  - deputat UER (minoritãti)

L160/2022

Trimis la promulgare

78

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(23.03.2022)

adoptat de Senat 
(14.06.2022)
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă privind asigurarea accesului 
persoanelor fizice la servicii de internet în bandă 
largă, la punct fix

Anisie Monica-Cristina  - senator PNL; Banu Claudia-Mihaela  - senator PNL; Berea Cristinel-Gabriel  - 
senator USR; Bîca Iulian-Mihail  - senator PNL; Bordei Cristian  - senator USR; Cernic Sebastian  - senator 
USR; Chirteş Ioan-Cristian  - senator PNL; Darău Ambrozie-Irineu  - senator USR; Dinică Silvia-Monica  - 
senator USR; Dragu Anca Dana  - senator USR; Ivan Dan  - senator USR; Mazilu Liviu-Lucian  - senator 
PSD; Mîndruţă Gheorghiţă  - senator USR; Mircescu Ion-Narcis  - senator USR; Muntean Lucica Dina  - 
senator PNL; Mureşan Claudiu-Marinel  - senator USR; Neagu Nicolae  - senator PNL; Negoi Eugen-
Remus  - senator USR; Niculescu-Ţâgârlaş Cristian-Augustin  - senator PNL; Pălărie Ştefan  - senator USR; 
Pauliuc Nicoleta  - senator PNL; Pîrvulescu Eugen  - senator PNL; Postică Andrei  - senator USR; Potecă 
Vasilică  - senator PNL; Resmeriţă Cornel-Cristian  - senator PSD; Romaşcanu Lucian  - senator PSD; 
Scarlat George  - senator PNL; Spătaru Elena-Simona  - senator USR; Stan Ioan  - senator PSD; Ţapu 
Nazare Eugen  - senator PNL; Trifan Raoul-Adrian  - senator USR; Vela Ion-Marcel  - senator PNL; Vicol 
Costel  - senator USR; Vlad Sergiu Cosmin  - senator USR; Zob Alexandru-Robert  - senator USR; Alda 
Adrian  - deputat PSD; Alexe Florin-Alexandru  - deputat PNL; Amet Varol  - deputat UDTTMR (minoritãti); 
Andrei  Alexandru-Ioan  - deputat PNL; Andronache Gabriel  - deputat PNL; Ardelean Ben-Oni  - deputat 
PNL; Atanasiu Onuţ Valeriu  - deputat PNL; Avrămescu Gabriel-Ioan  - deputat PNL; Badea Mihai-
Alexandru  - deputat USR_PLUS; Băltăreţu Viorel  - deputat USR_PLUS; Banias Mircea-Marius  - deputat 
PNL; Barbu Costel  - deputat PNL; Bejinariu Eugen  - deputat PSD; Bende  Sándor  - deputat UDMR; Bîlcea 
Ovidiu-Sergiu  - deputat PNL; Bota Călin-Ioan  - deputat PNL; Budăi  Marius-Constantin  - deputat PSD; 
Burduja Sebastian-Ioan  - deputat PNL; Buzoianu Diana-Anda  - deputat USR_PLUS; Calista  Mara-
Daniela  - deputat PNL; Cambera Oana-Alexandra  - deputat USR_PLUS; Cătăuţă Ana-Maria  - deputat 
PSD; Căuş Vasile-Aurel  - deputat PNL; Cazan Laurenţiu-Nicolae  - deputat PNL; Chesnoiu Adrian-Ionuţ  - 
deputat PSD; Chirilă Virgil Alin  - deputat PSD; Cîtea  Vasile  - deputat PSD; Constantin Daniel  - deputat 
PNL; Cozmanciuc Corneliu-Mugurel  - deputat PNL; Cristea Andi-Lucian  - deputat PSD; Cristian Brian  - 
deputat USR_PLUS; Cruşoveanu Marian  - deputat PNL; Cupşa Ioan  - deputat PNL; Drancă Andrei-Iulian  - 
deputat USR_PLUS; Dumitrache Ileana-Cristina  - deputat PSD; Dumitrescu Raluca Giorgiana  - deputat 
PSD; Dumitru Florian-Emil  - deputat PNL; Făgărăşian Valentin-Ilie  - deputat PNL; Feodor Silviu  - deputat 
CRLR (minoritãti); Fifor Mihai-Viorel  - deputat PSD; Floroiu  Ionel  - deputat PSD; Furtună  Mirela  - deputat 
PSD; Gheorghe Andrei-Daniel  - deputat PNL; Gheorghiu  Bogdan  - deputat PNL; Ghera Giureci-
Slobodan  - deputat UCR (minoritãti); Grindeanu Sorin Mihai  - deputat PSD; Gudu Michael  - deputat PNL; 
Hajdu Gábor  - deputat UDMR; Hărătău Elena  - deputat PNL; Horga Maria-Gabriela  - deputat PNL; Huţu 
Alexandra  - deputat PSD; Huţucă  Bogdan-Iulian  - deputat PNL; Intotero Natalia-Elena  - deputat PSD; Ivan 
Bogdan-Gruia  - deputat PSD; Kiss János  - deputat PNL; Kolcsár Anquetil-Károly  - deputat UDMR; Ladányi 
László-Zsolt  - deputat UDMR; Leoreanu  Laurenţiu-Dan  - deputat PNL; Longher Ghervazen  - deputat UPR 
(minoritãti); Lupu Andrei-Răzvan  - deputat USR_PLUS; Mang Ioan  - deputat PSD; Merka Adrian-Miroslav  - 
deputat UDSCR (minoritãti); Miftode Marius-Andrei  - deputat USR_PLUS; Miklós Zoltán  - deputat UDMR; 
Moisin Radu-Marin  - deputat PNL; Moldovan  Sorin-Dan  - deputat PNL; Molnar Ervin  - deputat PNL; Morar 
Olivia-Diana  - deputat PNL; Murariu Oana  - deputat USR_PLUS; Muraru Iulian-Alexandru  - deputat PNL; 
Muşoiu  Ştefan  - deputat PSD; Năcuţă Sorin  - deputat PNL; Nagy Szabolcs  - deputat UDMR; Neaţă  
Eugen  - deputat PSD; Niţă  Nicu  - deputat PSD; Ostaficiuc Marius-Eugen  - deputat PSD; Oteşanu  
Daniela  - deputat PSD; Peţa-Ştefănescu Eliza-Mădălina  - deputat PSD; Polak Tudor  - deputat PNL; 
Poliţeanu Mihai-Laurenţiu  - deputat USR_PLUS; Popa Alexandru  - deputat PNL; Popa  Ştefan-Ovidiu  - 
deputat PSD; Popescu  Pavel  - deputat PNL; Popescu  Virgil-Daniel  - deputat PNL; Popescu Vlad  - 
deputat PSD; Popica Eduard-Andrei  - deputat PSD; Presură  Alexandra  - deputat PSD; Prişcă Răzvan-
Sorin  - deputat PNL; Rizea Cristina Camelia  - deputat USR_PLUS; Roman  Florin-Claudiu  - deputat PNL; 
Roşca Mircea  - deputat PNL; Rujan Dumitru  - deputat PNL; Şandru Cosmin  - deputat PNL; Sărmaş Ioan-

L161/2022

A devenit Legea nr. 
175/09.06.2022 
promulgatã prin decret 
nr. 884/09.06.2022 
publicatã în M.O. 
567/10.06.2022
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adoptat de Camera 
Deputatilor 
(23.03.2022)

adoptat de Senat 
(11.05.2022)
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Sabin  - deputat PNL; Şerban Ciprian-Constantin  - deputat PSD; Seres Denes  - deputat UDMR; Sighiartău  
Robert-Ionatan  - deputat PNL; Şişcu George  - deputat PNL; Şlincu Dan-Constantin  - deputat PSD; Şoldan 
Gheorghe  - deputat PSD; Solomon Adrian  - deputat PSD; Stănescu Vetuţa  - deputat PNL; Stativă Irinel-
Ioan  - deputat PSD; Ştirbu Gigel-Sorinel  - deputat PNL; Stoian Maria  - deputat PNL; Stroe Ionuţ-Marian  - 
deputat PNL; Suciu Vasile-Daniel  - deputat PSD; Tănăsescu  Alina-Elena  - deputat PSD; Teniţă Dragoş-
Cătălin  - deputat USR_PLUS; Ţepeluş Laurenţiu-Cristinel  - deputat PSD; Thellmann Christine  - deputat 
PNL; Ţoiu Oana-Silvia  - deputat USR_PLUS; Tulbure Simina-Geanina-Daniela  - deputat USR_PLUS; 
Turcan Raluca  - deputat PNL; Tuţă George-Cristian  - deputat PNL; Varga  Glad-Aurel  - deputat PNL; Vicol-
Ciorbă Laura-Cătălina  - deputat PSD

Propunere legislativă pentru completarea Legii 
nr.227/2015 privind Codul fiscal

Berea Cristinel-Gabriel  - senator USR; Ghica Cristian  - senator USR; Ivan Dan  - senator USR; Vlad Sergiu 
Cosmin  - senator USR; Apostol Alin-Gabriel  - deputat USR_PLUS; Băltăreţu Viorel  - deputat USR_PLUS; 
Blaga Daniel-Codruţ  - deputat USR_PLUS; Botez  Mihai-Cătălin  - deputat USR_PLUS; Bulai  Iulian  - 
deputat USR_PLUS; Buzoianu Diana-Anda  - deputat USR_PLUS; Gheba Daniel-Sorin  - deputat 
USR_PLUS; Giurgiu Adrian  - deputat USR_PLUS; Havârneanu Filip  - deputat USR_PLUS; Ilie Victor  - 
deputat USR_PLUS; Lazăr Ion-Marian  - deputat USR_PLUS; Lőrincz Ştefan-Iulian  - deputat USR_PLUS; 
Miftode Marius-Andrei  - deputat USR_PLUS; Miruţă Radu-Dinel  - deputat USR_PLUS; Molnar Radu-
Iulian  - deputat USR_PLUS; Prunean Alin-Costel  - deputat USR_PLUS; Rizea Cristina Camelia  - deputat 
USR_PLUS; Seidler  Cristian-Gabriel  - deputat USR_PLUS; Teniţă Dragoş-Cătălin  - deputat USR_PLUS; 
Toda Daniel-Liviu  - deputat USR_PLUS; Todosiu Beniamin  - deputat USR_PLUS; Tulbure Simina-Geanina-
Daniela  - deputat USR_PLUS; Ungureanu  Emanuel-Dumitru  - deputat USR_PLUS; Wiener Adrian  - 
deputat USR_PLUS

L293/2022

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

80

respins de Senat 
(08.06.2022)

Propunere legislativă privind aprobarea procedurii 
de pregătire pentru reutilizare a deşeurilor de 
echipamente electrice şi electronice, a cerinţelor 
tehnice privind pregătirea pentru reutilizare şi a 
cerinţelor de raportare şi monitorizare a 
echipamentelor electrice şi electronice reutilizate

Pufu Vlad-Mircea  - senator PNL; Avrămescu Gabriel-Ioan  - deputat PNL; Balint  Liviu-Ioan  - deputat PNL; 
Barcari Rodica-Luminiţa  - deputat PNL; Burduja Sebastian-Ioan  - deputat PNL; Calista  Mara-Daniela  - 
deputat PNL; Cazan Laurenţiu-Nicolae  - deputat PNL; Ciofu Cătălina  - deputat PNL; Cozmanciuc Corneliu-
Mugurel  - deputat PNL; Cruşoveanu Marian  - deputat PNL; Marşalic Jaro Norbert  - deputat PNL; Merka 
Adrian-Miroslav  - deputat UDSCR (minoritãti); Morar Olivia-Diana  - deputat PNL; Muraru Iulian-Alexandru  - 
deputat PNL; Polak Tudor  - deputat PNL; Roman  Florin-Claudiu  - deputat PNL; Tătaru Nelu  - deputat 
PNL; Thellmann Christine  - deputat PNL

L296/2022

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

81

respins de Senat 
(20.06.2022)
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Propunere legislativă pentru modificarea art.687 din 
Legea nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma in 
domeniul sănătătii

Scântei Laura-Iuliana  - senator PNL; Andronache Gabriel  - deputat PNL; Bîlcea Ovidiu-Sergiu  - deputat 
PNL; Cazan Laurenţiu-Nicolae  - deputat PNL; Dehelean  Silviu  - deputat USR_PLUS; Ladányi László-
Zsolt  - deputat UDMR; Leoreanu  Laurenţiu-Dan  - deputat PNL; Marşalic Jaro Norbert  - deputat PNL; 
Năcuţă Sorin  - deputat PNL; Roman  Florin-Claudiu  - deputat PNL; Rujan Dumitru  - deputat PNL; Stănescu
Vetuţa  - deputat PNL; Stângă George-Cătălin  - deputat PNL; Tătaru Nelu  - deputat PNL; Turcan Raluca  - 
deputat PNL; Vecerdi Cristina-Agnes  - deputat PNL; Vicol-Ciorbă Laura-Cătălina  - deputat PSD

L299/2022

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

82

adoptat de Senat 
(15.06.2022)

Propunere legislativă pentru completarea şi 
modificarea Legii educației fizice și sportului 
nr.69/2000

Bodog Florian-Dorel  - senator PSD; Breahnă-Pravăţ Ionela-Cristina  - senator PSD; Cristescu Ionel-Dănuţ  - 
senator PSD; Cuc  Alexandru-Răzvan  - senator PSD; Deneş Ioan  - senator PSD; Dogariu Eugen  - senator 
PSD; Dunca Marius-Alexandru  - senator PSD; Fulgeanu-Moagher Laura-Mihaela  - senator PSD; 
Georgescu Laura  - senator PSD; Humelnicu Marius  - senator PSD; Matei Constantin-Bogdan  - senator 
PSD; Mazilu Liviu-Lucian  - senator PSD; Mihai Alfred-Laurenţiu-Antonio  - senator PSD; Mirea Siminica  - 
senator PSD; Mocioalcă Ion  - senator PSD; Oprea Ştefan-Radu  - senator PSD; Puiu Ovidiu  - senator PSD; 
Răducanu Sebastian  - senator PSD; Rotaru Ion  - senator PSD; Rujan Ion-Cristinel  - senator PSD; Stan 
Ioan  - senator PSD; Stroe Felix  - senator PSD; Toanchină Marius-Gheorghe  - senator PSD; Vlaşin Sorin  - 
senator PSD

L300/2022

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

83

adoptat de Senat 
(15.06.2022)

Propunere legislativă pentru modificarea art.156 din 
Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei şi de insolvenţă

Berea Cristinel-Gabriel  - senator USR; Dinică Silvia-Monica  - senator USR; Negoi Eugen-Remus  - senator 
USR; Spătaru Elena-Simona  - senator USR; Vicol Costel  - senator USR; Băltăreţu Viorel  - deputat 
USR_PLUS; Blaga Daniel-Codruţ  - deputat USR_PLUS; Botez  Mihai-Cătălin  - deputat USR_PLUS; 
Buzoianu Diana-Anda  - deputat USR_PLUS; Cambera Oana-Alexandra  - deputat USR_PLUS; Ilie Victor  - 
deputat USR_PLUS; Miftode Marius-Andrei  - deputat USR_PLUS; Miklós Zoltán  - deputat UDMR; Prunean 
Alin-Costel  - deputat USR_PLUS; Rizea Cristina Camelia  - deputat USR_PLUS; Seidler  Cristian-Gabriel  - 
deputat USR_PLUS; Stoica Diana  - deputat USR_PLUS; Tănase Antonel  - deputat Neafiliat; Todosiu 
Beniamin  - deputat USR_PLUS; Ţoiu Oana-Silvia  - deputat USR_PLUS; Vicol-Ciorbă Laura-Cătălina  - 
deputat PSD

L303/2022

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

84

respins de Senat 
(15.06.2022)
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Propunere legislativă pentru modificarea Legii 
nr.45/2009 privind organizarea şi funcţionarea 
Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice Gheorghe 
Ionescu-Şişeşti şi a sistemului de cercetare-
dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi 
industriei alimentare

Azamfirei Leonard  - senator PSD; Bodog Florian-Dorel  - senator PSD; Creţu Gabriela  - senator PSD; 
Dogariu Eugen  - senator PSD; Georgescu Laura  - senator PSD; Humelnicu Marius  - senator PSD; Matieş 
Călin-Gheorghe  - senator PSD; Mazilu Liviu-Lucian  - senator PSD; Mirea Siminica  - senator PSD; 
Mocioalcă Ion  - senator PSD; Popa Maricel  - senator PSD; Răducanu Sebastian  - senator PSD; Resmeriţă 
Cornel-Cristian  - senator PSD; Rujan Ion-Cristinel  - senator PSD; Sbîrnea Liliana  - senator PSD; Stan 
Ioan  - senator PSD; Streinu Cercel Adrian  - senator PSD; Toanchină Marius-Gheorghe  - senator PSD; 
Trufin Lucian  - senator PSD; Vlaşin Sorin  - senator PSD; Acatrinei Dorel-Gheorghe  - deputat AUR; Aelenei 
Dănuţ  - deputat AUR; Albişteanu Mihail  - deputat AUR; Alda Adrian  - deputat PSD; Andruşceac Antonio  - 
deputat AUR; Axinia Adrian-George  - deputat AUR; Badiu Georgel  - deputat AUR; Bălăşoiu Aurel  - deputat 
PSD; Bejinariu Eugen  - deputat PSD; Chesnoiu Adrian-Ionuţ  - deputat PSD; Chirilă Virgil Alin  - deputat 
PSD; Ciolacu Ion-Marcel  - deputat PSD; Cîtea  Vasile  - deputat PSD; Coleşa Ilie-Alin  - deputat AUR; 
Cristescu Radu-Mihai  - deputat PSD; Crîstici Ognean  - deputat USR (minoritãti); Damian Romulus-Marius  -
deputat PSD; Dumitrescu Raluca Giorgiana  - deputat PSD; Dumitru Florian-Emil  - deputat PNL; Dunava  
Costel Neculai  - deputat PSD; Enachi Raisa  - deputat AUR; Fădor  Angelica  - deputat PNL; Fifor Mihai-
Viorel  - deputat PSD; Florea Daniel  - deputat PSD; Focşa Dumitru-Viorel  - deputat AUR; Folescu Cornel-
Vasile  - deputat PSD; Gavrilescu Graţiela-Leocadia  - deputat PSD; Gliga Dumitriţa  - deputat PSD; Goleac 
Nicoleta-Matilda  - deputat PSD; Holban  Georgeta-Carmen  - deputat PSD; Horga Maria-Gabriela  - deputat 
PNL; Hurduzeu Florin-Silviu  - deputat PSD; Huţu Alexandra  - deputat PSD; Intotero Natalia-Elena  - deputat
PSD; Ivan Bogdan-Gruia  - deputat PSD; Ivănuţă Cristian-Daniel  - deputat AUR; Lungu Romeo-Daniel  - 
deputat PSD; Macovei  Silviu Nicu  - deputat PSD; Manea Cătălin-Zamfir  - deputat Pro-Europa (minoritãti); 
Mang Ioan  - deputat PSD; Manta Claudiu  - deputat PSD; Mitrea Dumitrina  - deputat AUR; Muşoiu  Ştefan  -
 deputat PSD; Nacov Gheorghe  - deputat UBBR (minoritãti); Nagy Vasile  - deputat AUR; Neaga Florian-
Claudiu  - deputat PSD; Neaţă  Eugen  - deputat PSD; Ostaficiuc Marius-Eugen  - deputat PSD; Oteşanu  
Daniela  - deputat PSD; Paladi George-Adrian  - deputat PSD; Pavelescu Nicolae  - deputat PSD; Petreţchi  
Nicolae-Miroslav  - deputat UUR (minoritãti); Pop Darius  - deputat AUR; Popa  Ştefan-Ovidiu  - deputat 
PSD; Predescu Ana-Loredana  - deputat PSD; Presură  Alexandra  - deputat PSD; Rasaliu Marian-Iulian  - 
deputat PSD; Roman  Florin-Claudiu  - deputat PNL; Roman Nicolae  - deputat AUR; Rusu Daniel-
Gheorghe  - deputat AUR; Salan Viorel  - deputat PSD; Sandu Viorica  - deputat PSD; Şerban Ciprian-
Constantin  - deputat PSD; Şerban Gianina  - deputat AUR; Simion George-Nicolae  - deputat AUR; Simonis 
Alfred-Robert  - deputat PSD; Şlincu Dan-Constantin  - deputat PSD; Şoldan Gheorghe  - deputat PSD; 
Stănescu Vetuţa  - deputat PNL; Stoica Ciprian-Titi  - deputat AUR; Suciu Sebastian-Ilie  - deputat AUR; 
Suciu Vasile-Daniel  - deputat PSD; Tanasă Dan  - deputat AUR; Ţepeluş Laurenţiu-Cristinel  - deputat PSD; 
Toma  Ilie  - deputat PSD; Toma Vasilică  - deputat PSD; Tuhuţ Radu-Marcel  - deputat PSD; Vecerdi 
Cristina-Agnes  - deputat PNL

L304/2022

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

85

respins de Senat 
(20.06.2022)
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Propunere legislativă pentru modificarea și 
completarea Legii educației naționale nr.1/2011

Fulgeanu-Moagher Laura-Mihaela  - senator PSD; Mutu Gabriel  - senator PSD; Stroe Felix  - senator PSD; 
Albişteanu Mihail  - deputat AUR; Alexandru Victoria-Violeta  - deputat Neafiliat; Alexe Florin-Alexandru  - 
deputat PNL; Andronache Gabriel  - deputat PNL; Andruşceac Antonio  - deputat AUR; Balabaşciuc Călin-
Constantin  - deputat AUR; Barcari Rodica-Luminiţa  - deputat PNL; Bejinariu Eugen  - deputat PSD; Bucura-
Oprescu Simona  - deputat PSD; Budăi  Marius-Constantin  - deputat PSD; Bulai Oana-Gianina  - deputat 
PSD; Ciolacu Ion-Marcel  - deputat PSD; Crîstici Ognean  - deputat USR (minoritãti); Cupşa Ioan  - deputat 
PNL; Damian Romulus-Marius  - deputat PSD; Feodor Silviu  - deputat CRLR (minoritãti); Feodorov Lucian  -
deputat AUR; Florea  Oana-Consuela  - deputat PSD; Ghera Giureci-Slobodan  - deputat UCR (minoritãti); 
Goleac Nicoleta-Matilda  - deputat PSD; Huţu Alexandra  - deputat PSD; Ibram Iusein  - deputat UDTR 
(minoritãti); Intotero Natalia-Elena  - deputat PSD; Ivan Bogdan-Gruia  - deputat PSD; Ivănuţă Cristian-
Daniel  - deputat AUR; Lungoci Dumitru-Lucian  - deputat PSD; Manea Cătălin-Zamfir  - deputat Pro-Europa 
(minoritãti); Merka Adrian-Miroslav  - deputat UDSCR (minoritãti); Mina Marian  - deputat PSD; Munteanu 
Remus  - deputat PSD; Nacov Gheorghe  - deputat UBBR (minoritãti); Nagy Vasile  - deputat AUR; Oteşanu  
Daniela  - deputat PSD; Pambuccian Varujan  - deputat UAR (minoritãti); Paraschiv  Rodica  - deputat PSD; 
Piper-Savu Florin  - deputat PSD; Popescu Dan-Cristian  - deputat PSD; Popescu Vlad  - deputat PSD; 
Rafila Alexandru  - deputat PSD; Sandu Viorica  - deputat PSD; Şerban Gianina  - deputat AUR; Simion 
George-Nicolae  - deputat AUR; Şimon Gheorghe  - deputat PSD; Şlincu Dan-Constantin  - deputat PSD; 
Şoldan Gheorghe  - deputat PSD; Solomon Adrian  - deputat PSD; Stancu Ionel  - deputat AMR (minoritãti); 
Stoica  Bogdan-Alin  - deputat ALAR (minoritãti); Suciu Vasile-Daniel  - deputat PSD; Tanasă Dan  - deputat 
AUR; Teodoroiu Simona-Maya  - deputat PSD; Ţepeluş Laurenţiu-Cristinel  - deputat PSD; Toader Bogdan-
Andrei  - deputat PSD; Toma  Ilie  - deputat PSD; Trif Bogdan Gheorghe  - deputat PSD; Ţuţuianu Marius-
Horia  - deputat PSD; Vicol-Ciorbă Laura-Cătălina  - deputat PSD; Vulpescu Ioan  - deputat PSD; Zakarias 
Zoltán  - deputat UDMR; Zisopol Dragoş-Gabriel  - deputat UER (minoritãti)

L184/2022

în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

86

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(29.03.2022)

Propunere legislativă privind modificarea Ordonanței 
de Urgență a Guvernului nr.195/2005 privind 
protecția mediului

Pufu Vlad-Mircea  - senator PNL; Avrămescu Gabriel-Ioan  - deputat PNL

L306/2022
cu raport finalizat

87
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Propunere legislativă pentru modificarea și 
completarea Legii nr.126/1995 privind regimul 
materiilor explozive

Ghica Cristian  - senator USR; Badea Mihai-Alexandru  - deputat USR_PLUS; Bulai  Iulian  - deputat 
USR_PLUS; Buzoianu Diana-Anda  - deputat USR_PLUS; Cristian Brian  - deputat USR_PLUS; Dehelean  
Silviu  - deputat USR_PLUS; Gheba Daniel-Sorin  - deputat USR_PLUS; Giurgiu Adrian  - deputat 
USR_PLUS; Lőrincz Ştefan-Iulian  - deputat USR_PLUS; Miftode Marius-Andrei  - deputat USR_PLUS; 
Molnar Radu-Iulian  - deputat USR_PLUS; Özmen Oana-Marciana  - deputat USR_PLUS; Prunean Alin-
Costel  - deputat USR_PLUS; Rizea Cristina Camelia  - deputat USR_PLUS; Rodeanu  Bogdan-Ionel  - 
deputat USR_PLUS; Sas Lóránt-Zoltan  - deputat USR_PLUS; Seidler  Cristian-Gabriel  - deputat 
USR_PLUS; Stoica Diana  - deputat USR_PLUS; Teniţă Dragoş-Cătălin  - deputat USR_PLUS; Toda Daniel-
Liviu  - deputat USR_PLUS; Todosiu Beniamin  - deputat USR_PLUS; Ungureanu  Emanuel-Dumitru  - 
deputat USR_PLUS; Wiener Adrian  - deputat USR_PLUS

L316/2022
în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

88

Propunere legislativă pentru modificarea și 
completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea şi 
funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice 
Gheorghe Ionescu-Şişeşti şi a sistemului de 
cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, 
silviculturii şi industriei alimentare

Oros Nechita-Adrian  - senator Neafiliat; Andronache Gabriel  - deputat PNL; Avrămescu Gabriel-Ioan  - 
deputat PNL; Barcari Rodica-Luminiţa  - deputat PNL; Burciu  Cristina  - deputat PNL; Burduja Sebastian-
Ioan  - deputat PNL; Cazan Laurenţiu-Nicolae  - deputat PNL; Cupşa Ioan  - deputat PNL; Fechet Mircea  - 
deputat PNL; Gheorghiu  Bogdan  - deputat PNL; Gudu Michael  - deputat PNL; Hărătău Elena  - deputat 
PNL; Horga Maria-Gabriela  - deputat PNL; Leoreanu  Laurenţiu-Dan  - deputat PNL; Mărculescu Dumitru  - 
deputat PNL; Moisin Radu-Marin  - deputat PNL; Moldovan  Sorin-Dan  - deputat PNL; Morar Olivia-Diana  - 
deputat PNL; Năcuţă Sorin  - deputat PNL; Roman  Florin-Claudiu  - deputat PNL; Stănescu Vetuţa  - 
deputat PNL; Stoian Maria  - deputat PNL

L317/2022

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

89

respins de Senat 
(22.06.2022)

Propunere legislativă pentru modificarea și 
completarea Ordonanței Guvernului nr.21/1992 
privind protecția consumatorilor

Cioromelea Valentin-Rică  - senator AUR; Costea Adrian  - senator AUR; Mateescu Sorin-Cristian  - senator 
AUR; Acatrinei Dorel-Gheorghe  - deputat AUR; Albişteanu Mihail  - deputat AUR; Andruşceac Antonio  - 
deputat AUR; Badiu Georgel  - deputat AUR; Balabaşciuc Călin-Constantin  - deputat AUR; Coleşa Ilie-Alin  -
deputat AUR; Enachi Raisa  - deputat AUR; Flucuş Dumitru  - deputat Neafiliat; Focşa Dumitru-Viorel  - 
deputat AUR; Ivănuţă Cristian-Daniel  - deputat AUR; Mitrea Dumitrina  - deputat AUR; Muncaciu Sorin-
Titus  - deputat AUR; Nagy Vasile  - deputat AUR; Păunescu Silviu-Titus  - deputat AUR; Puşcaşu Lucian-
Florin  - deputat AUR; Rusu Daniel-Gheorghe  - deputat AUR; Scripnic Lilian  - deputat AUR; Şerban 
Gianina  - deputat AUR; Simion George-Nicolae  - deputat AUR; Stoica Ciprian-Titi  - deputat AUR; Tanasă 
Dan  - deputat AUR; Volosatîi Boris  - deputat AUR

L320/2022

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

90

respins de Senat 
(27.06.2022)
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru modificarea și 
completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei 
circulații a cetățenilor români în străinătate

Aelenei Evdochia  - senator AUR; Cătană Gheorghe-Adrian  - senator AUR; Cioromelea Valentin-Rică  - 
senator AUR; Costea Adrian  - senator AUR; Dăneasă Mircea  - senator AUR; Mateescu Sorin-Cristian  - 
senator AUR; Aelenei Dănuţ  - deputat Neafiliat; Andruşceac Antonio  - deputat AUR; Axinia Adrian-
George  - deputat AUR; Badiu Georgel  - deputat AUR; Balabaşciuc Călin-Constantin  - deputat AUR; 
Chelaru Mircia  - deputat AUR; Enachi Raisa  - deputat AUR; Focşa Dumitru-Viorel  - deputat AUR; Mitrea 
Dumitrina  - deputat AUR; Muncaciu Sorin-Titus  - deputat AUR; Nagy Vasile  - deputat AUR; Păunescu 
Silviu-Titus  - deputat AUR; Pop Darius  - deputat AUR; Puşcaşu Lucian-Florin  - deputat AUR; Roman 
Nicolae  - deputat Neafiliat; Rusu Daniel-Gheorghe  - deputat AUR; Scripnic Lilian  - deputat AUR; Şerban 
Gianina  - deputat AUR; Simion George-Nicolae  - deputat AUR; Stoica Ciprian-Titi  - deputat AUR; Suciu 
Sebastian-Ilie  - deputat AUR; Tanasă Dan  - deputat AUR; Volosatîi Boris  - deputat AUR

L321/2022

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

91

respins de Senat 
(15.06.2022)

Propunere legislativă pentru modificarea și 
completarea Legii nr.334/2006 privind finanțarea 
activității partidelor politice și a campaniilor electorale

Gorghiu Alina-Ştefania  - senator PNL; Scântei Laura-Iuliana  - senator PNL

L322/2022
înscris pe ordinea de zi

92

Buletin legislativ sesiunea februarie - iunie 2022 
Biroul baze de date economice și legislative 

                        Informații la data de 5 iulie 204



Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă Solidaritate cu Ucraina pentru 
interzicerea importului și achizițiilor intracomunitare 
de petrol, gaze naturale, cărbune și combustibil 
nuclear provenind din Federația Rusă pe durata 
agresiunii neprovocate împotriva Ucrainei

Darău Ambrozie-Irineu  - senator USR; Oros Nechita-Adrian  - senator Neafiliat; Popescu Ion-Dragoş  - 
senator USR; Poteraş Cosmin-Marian  - senator USR; Spătaru Elena-Simona  - senator USR; Alexandru 
Victoria-Violeta  - deputat Neafiliat; Apostol Alin-Gabriel  - deputat USR_PLUS; Badea Mihai-Alexandru  - 
deputat USR_PLUS; Băltăreţu Viorel  - deputat USR_PLUS; Benga Tudor-Vlad  - deputat USR_PLUS; Blaga
Daniel-Codruţ  - deputat USR_PLUS; Bola Bogdan-Alexandru  - deputat Neafiliat; Botez  Mihai-Cătălin  - 
deputat USR_PLUS; Buzoianu Diana-Anda  - deputat USR_PLUS; Cambera Oana-Alexandra  - deputat 
USR_PLUS; Chichirău  Cosette-Paula  - deputat USR_PLUS; Cristea Andi-Lucian  - deputat PSD; Cristian 
Brian  - deputat USR_PLUS; Dancă Ionel  - deputat Neafiliat; Dehelean  Silviu  - deputat USR_PLUS; 
Drancă Andrei-Iulian  - deputat USR_PLUS; Fălcoi Nicu  - deputat USR_PLUS; Gheba Daniel-Sorin  - 
deputat USR_PLUS; Giurgiu Adrian  - deputat USR_PLUS; Hangan Pollyanna-Hanellore  - deputat 
USR_PLUS; Havârneanu Filip  - deputat USR_PLUS; Ichim Cristian-Paul  - deputat USR_PLUS; Ion  Stelian-
Cristian  - deputat USR_PLUS; Kocsis-Cristea Alexandru  - deputat Neafiliat; Lazăr Ion-Marian  - deputat 
USR_PLUS; Lazăr Teodor  - deputat USR_PLUS; Lőrincz Ştefan-Iulian  - deputat USR_PLUS; Lupu Andrei-
Răzvan  - deputat USR_PLUS; Miftode Marius-Andrei  - deputat USR_PLUS; Miruţă Radu-Dinel  - deputat 
USR_PLUS; Miuţescu Gheorghe-Adrian  - deputat Neafiliat; Molnar Radu-Iulian  - deputat USR_PLUS; 
Murariu Oana  - deputat USR_PLUS; Neagu Denisa-Elena  - deputat USR_PLUS; Orban Ludovic  - deputat 
Neafiliat; Plăiaşu Gabriel  - deputat Neafiliat; Poliţeanu Mihai-Laurenţiu  - deputat USR_PLUS; Prunean Alin-
Costel  - deputat USR_PLUS; Rizea Cristina Camelia  - deputat USR_PLUS; Sas Lóránt-Zoltan  - deputat 
USR_PLUS; Seidler  Cristian-Gabriel  - deputat USR_PLUS; Stoica Diana  - deputat USR_PLUS; Tănase 
Antonel  - deputat Neafiliat; Teniţă Dragoş-Cătălin  - deputat USR_PLUS; Terente Eugen  - deputat 
USR_PLUS; Toda Daniel-Liviu  - deputat USR_PLUS; Todosiu Beniamin  - deputat USR_PLUS; Ţoiu Oana-
Silvia  - deputat USR_PLUS; Tulbure Simina-Geanina-Daniela  - deputat USR_PLUS; Ungureanu  Emanuel-
Dumitru  - deputat USR_PLUS; Wiener Adrian  - deputat USR_PLUS

L327/2022

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

93

respins de Senat 
(22.06.2022)

Propunere legislativă pentru modificarea și 
completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcții, pentru modificarea 
și completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea 
teritoriului și urbanismului și pentru modificarea și 
completarea Legii contenciosului administrativ 
nr.554/2004

Achiţei  Vasile-Cristian  - senator PNL; Anastase Roberta-Alma  - senator PNL; Banu Claudia-Mihaela  - 
senator PNL; Bica  Dănuţ  - senator PNL; Bîca Iulian-Mihail  - senator PNL; Bumb  Sorin-Ioan  - senator 
PNL; Chirteş Ioan-Cristian  - senator PNL; Cristina Ioan  - senator PNL; Fenechiu Cătălin-Daniel  - senator 
PNL; Gorghiu Alina-Ştefania  - senator PNL; Guran Virgil  - senator PNL; Hatos Adrian  - senator PNL; 
Muntean Lucica Dina  - senator PNL; Neagu Nicolae  - senator PNL; Niculescu-Ţâgârlaş Cristian-Augustin  - 
senator PNL; Pandea Ciprian  - senator PNL; Pauliuc Nicoleta  - senator PNL; Petcu  Toma-Florin  - senator 
PNL; Potecă Vasilică  - senator PNL; Pufu Vlad-Mircea  - senator PNL; Voiculescu Liviu-Dumitru  - senator 
PNL

b219/2022
în procedurã 
parlamentarã la 
Camera Deputatilor

94
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru modificarea și 
completarea art.(18indice1) din Legea educației 
fizice și sportului nr.69/2000

Antal István-Loránt  - senator UDMR; Császár Károly Zsolt  - senator UDMR; Fejér László-Ödön  - senator 
UDMR; László Attila  - senator UDMR; Turos Lóránd  - senator UDMR; Bende  Sándor  - deputat UDMR; 
Csép  Éva-Andrea  - deputat UDMR; Csoma  Botond  - deputat UDMR; Gál Károly  - deputat UDMR; Hajdu 
Gábor  - deputat UDMR; Kelemen Attila  - deputat UDMR; Kolcsár Anquetil-Károly  - deputat UDMR; Könczei
Csaba  - deputat UDMR; Ladányi László-Zsolt  - deputat UDMR; Magyar  Loránd-Bálint  - deputat UDMR; 
Miklós Zoltán  - deputat UDMR; Nagy Szabolcs  - deputat UDMR; Seres Denes  - deputat UDMR; Szabó 
Ödön  - deputat UDMR; Zakarias Zoltán  - deputat UDMR

L328/2022

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

95

adoptat de Senat 
(15.06.2022)

Propunere legislativă pentru instituirea Zilei 
Memoriale a Holodomorului

Berea Cristinel-Gabriel  - senator USR; Rizea Cristina Camelia  - deputat USR_PLUS; Toda Daniel-Liviu  - 
deputat USR_PLUS

L329/2022

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

96

adoptat de Senat 
(27.06.2022)

Propunere legislativă privind darea in administrare a 
unor suprafeţe de teren

Deneş Ioan  - senator PSD; Amet Varol  - deputat UDTTMR (minoritãti); Bulai Oana-Gianina  - deputat PSD; 
Cătăuţă Ana-Maria  - deputat PSD; Cîtea  Vasile  - deputat PSD; Dunava  Costel Neculai  - deputat PSD; 
Georgescu  Nicolae  - deputat PSD; Macovei  Silviu Nicu  - deputat PSD; Munteanu Remus  - deputat PSD; 
Muşoiu  Ştefan  - deputat PSD; Neaţă  Eugen  - deputat PSD; Niţă  Nicu  - deputat PSD; Popica Eduard-
Andrei  - deputat PSD; Simonis Alfred-Robert  - deputat PSD; Solomon Adrian  - deputat PSD; Stativă Irinel-
Ioan  - deputat PSD; Toma  Ilie  - deputat PSD; Toma Vasilică  - deputat PSD; Trif Bogdan Gheorghe  - 
deputat PSD

L278/2022

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

97

respins de Senat 
(14.06.2022)

Propunere legislativă privind instituirea unor măsuri 
de sprijin pentru cetăţenii ucraineni proveniţi din 
zona de conflict armat din Ucraina

Florean Ovidiu-Iosif  - senator Neafiliat; Oros Nechita-Adrian  - senator Neafiliat; Alexandru Victoria-Violeta  - 
deputat Neafiliat; Giugea  Nicolae  - deputat Neafiliat; Ionescu George  - deputat Neafiliat; Kocsis-Cristea 
Alexandru  - deputat Neafiliat; Miuţescu Gheorghe-Adrian  - deputat Neafiliat; Orban Ludovic  - deputat 
Neafiliat; Plăiaşu Gabriel  - deputat Neafiliat; Şovăială Constantin  - deputat Neafiliat; Ştefan Ion  - deputat 
Neafiliat; Tănase Antonel  - deputat Neafiliat

L279/2022

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

98

respins de Senat 
(08.06.2022)
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru modificarea și 
completarea Legii nr.52/2003 privind transparența 
decizională în administrația publică

Berea Cristinel-Gabriel  - senator USR; Bob Virgil Marius  - senator USR; Bordei Cristian  - senator USR; 
Cernic Sebastian  - senator USR; Mureşan Claudiu-Marinel  - senator USR; Negoi Eugen-Remus  - senator 
USR; Postică Andrei  - senator USR; Spătaru Elena-Simona  - senator USR; Trifan Raoul-Adrian  - senator 
USR; Vicol Costel  - senator USR; Vlad Sergiu Cosmin  - senator USR; Ciornei Radu Tudor  - deputat 
USR_PLUS; Lupu Andrei-Răzvan  - deputat USR_PLUS; Poliţeanu Mihai-Laurenţiu  - deputat USR_PLUS; 
Stoica Diana  - deputat USR_PLUS

L330/2022

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

99

respins de Senat 
(27.06.2022)

Propunere legislativă privind modificarea Ordonanței 
Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor

Berea Cristinel-Gabriel  - senator USR; Vicol Costel  - senator USR; Balint  Liviu-Ioan  - deputat PNL; Barcari
Rodica-Luminiţa  - deputat PNL; Bîlcea Ovidiu-Sergiu  - deputat PNL; Blaga Daniel-Codruţ  - deputat 
USR_PLUS; Botez  Mihai-Cătălin  - deputat USR_PLUS; Burciu  Cristina  - deputat PNL; Burduja Sebastian-
Ioan  - deputat PNL; Căuş Vasile-Aurel  - deputat PNL; Chira Claudiu-Martin  - deputat Neafiliat; Cristian 
Brian  - deputat USR_PLUS; Cupşa Ioan  - deputat PNL; Dumitru Florian-Emil  - deputat PNL; Gheba Daniel-
Sorin  - deputat USR_PLUS; Hărătău Elena  - deputat PNL; Horga Maria-Gabriela  - deputat PNL; Ichim 
Cristian-Paul  - deputat USR_PLUS; Kiss János  - deputat PNL; Lazăr Ion-Marian  - deputat USR_PLUS; 
Leoreanu  Laurenţiu-Dan  - deputat PNL; Lupu Andrei-Răzvan  - deputat USR_PLUS; Mărculescu Dumitru  - 
deputat PNL; Moldovan  Sorin-Dan  - deputat PNL; Molnar Radu-Iulian  - deputat USR_PLUS; Murariu 
Oana  - deputat USR_PLUS; Năcuţă Sorin  - deputat PNL; Năsui  Claudiu-Iulius-Gavril  - deputat 
USR_PLUS; Poliţeanu Mihai-Laurenţiu  - deputat USR_PLUS; Popa Alexandru  - deputat PNL; Popescu  
Pavel  - deputat PNL; Prunean Alin-Costel  - deputat USR_PLUS; Rizea Cristina Camelia  - deputat 
USR_PLUS; Roman  Florin-Claudiu  - deputat PNL; Sas Lóránt-Zoltan  - deputat USR_PLUS; Stănescu 
Vetuţa  - deputat PNL; Stoian Maria  - deputat PNL; Tătaru Nelu  - deputat PNL; Teniţă Dragoş-Cătălin  - 
deputat USR_PLUS; Terente Eugen  - deputat USR_PLUS; Thellmann Christine  - deputat PNL; Toda 
Daniel-Liviu  - deputat USR_PLUS; Trăilă Cristina  - deputat PNL; Vecerdi Cristina-Agnes  - deputat PNL; 
Vicol-Ciorbă Laura-Cătălina  - deputat PSD; Wiener Adrian  - deputat USR_PLUS

L331/2022
cu raport finalizat

100
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea şi 
funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, 
republicată şi de modificare şi abrogare a unor 
articole din Legea nr.8/2016 privind înfiinţarea 
mecanismelor prevăzute de Convenţia privind 
drepturile persoanelor cu dizabilităţi

Cernic Sebastian  - senator USR; Ghica Cristian  - senator USR; Ivan Dan  - senator USR; Mureşan Claudiu-
Marinel  - senator USR; Oprinoiu Aurel  - senator USR; Viaşu Cosmin-Cristian  - senator USR; Vicol Costel  -
senator USR; Vlad Sergiu Cosmin  - senator USR; Zob Alexandru-Robert  - senator USR; Apostol Alin-
Gabriel  - deputat USR_PLUS; Berescu Monica-Elena  - deputat USR_PLUS; Botez  Mihai-Cătălin  - deputat 
USR_PLUS; Bulai  Iulian  - deputat USR_PLUS; Buzoianu Diana-Anda  - deputat USR_PLUS; Cambera 
Oana-Alexandra  - deputat USR_PLUS; Ciornei Radu Tudor  - deputat USR_PLUS; Drancă Andrei-Iulian  - 
deputat USR_PLUS; Ichim Cristian-Paul  - deputat USR_PLUS; Lazăr Ion-Marian  - deputat USR_PLUS; 
Molnar Radu-Iulian  - deputat USR_PLUS; Năsui  Claudiu-Iulius-Gavril  - deputat USR_PLUS; Neagu Denisa
Elena  - deputat USR_PLUS; Poliţeanu Mihai-Laurenţiu  - deputat USR_PLUS; Prună  Cristina-Mădălina  - 
deputat USR_PLUS; Rizea Cristina Camelia  - deputat USR_PLUS; Teniţă Dragoş-Cătălin  - deputat 
USR_PLUS; Terente Eugen  - deputat USR_PLUS; Ţoiu Oana-Silvia  - deputat USR_PLUS

L235/2022

Respins de Camera 
decizională

101

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(12.04.2022)

respins de Senat 
(29.06.2022)

Propunere legislativă pentru modificarea Legii-cadru 
nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice

Berea Cristinel-Gabriel  - senator USR; Bob Virgil Marius  - senator USR; Bordei Cristian  - senator USR; 
Cernic Sebastian  - senator USR; Darău Ambrozie-Irineu  - senator USR; Dinică Silvia-Monica  - senator 
USR; Dragu Anca Dana  - senator USR; Ghica Cristian  - senator USR; Ivan Dan  - senator USR; Mîndruţă 
Gheorghiţă  - senator USR; Mureşan Claudiu-Marinel  - senator USR; Negoi Eugen-Remus  - senator USR; 
Oprinoiu Aurel  - senator USR; Pălărie Ştefan  - senator USR; Popescu Ion-Dragoş  - senator USR; Postică 
Andrei  - senator USR; Poteraş Cosmin-Marian  - senator USR; Spătaru Elena-Simona  - senator USR; 
Trifan Raoul-Adrian  - senator USR; Vicol Costel  - senator USR; Vlad Sergiu Cosmin  - senator USR; Zob 
Alexandru-Robert  - senator USR; Băltăreţu Viorel  - deputat USR_PLUS; Botez  Mihai-Cătălin  - deputat 
USR_PLUS; Buzoianu Diana-Anda  - deputat USR_PLUS; Cambera Oana-Alexandra  - deputat USR_PLUS;
Chichirău  Cosette-Paula  - deputat USR_PLUS; Ciornei Radu Tudor  - deputat USR_PLUS; Cristian Brian  - 
deputat USR_PLUS; Drancă Andrei-Iulian  - deputat USR_PLUS; Gheba Daniel-Sorin  - deputat 
USR_PLUS; Havârneanu Filip  - deputat USR_PLUS; Ichim Cristian-Paul  - deputat USR_PLUS; Lazăr 
Teodor  - deputat USR_PLUS; Miftode Marius-Andrei  - deputat USR_PLUS; Molnar Radu-Iulian  - deputat 
USR_PLUS; Özmen Oana-Marciana  - deputat USR_PLUS; Poliţeanu Mihai-Laurenţiu  - deputat 
USR_PLUS; Pop  Rareş-Tudor  - deputat USR_PLUS; Prunean Alin-Costel  - deputat USR_PLUS; Rizea 
Cristina Camelia  - deputat USR_PLUS; Sas Lóránt-Zoltan  - deputat USR_PLUS; Seidler  Cristian-Gabriel  - 
deputat USR_PLUS; Stoica Diana  - deputat USR_PLUS; Teniţă Dragoş-Cătălin  - deputat USR_PLUS; 
Terente Eugen  - deputat USR_PLUS; Toda Daniel-Liviu  - deputat USR_PLUS; Todosiu Beniamin  - deputat
USR_PLUS; Ţoiu Oana-Silvia  - deputat USR_PLUS; Tulbure Simina-Geanina-Daniela  - deputat 
USR_PLUS; Ungureanu  Emanuel-Dumitru  - deputat USR_PLUS; Wiener Adrian  - deputat USR_PLUS

L332/2022

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

102

respins de Senat 
(15.06.2022)
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru modificarea și 
completarea Legii nr.254 din 19 iulie 2013 privind 
executarea pedepselor și a măsurilor privative de 
libertate dispuse de organele judiciare în cursul 
procesului penal

Busuioc Andrei  - senator AUR; Cătană Gheorghe-Adrian  - senator AUR; Cioromelea Valentin-Rică  - 
senator AUR; Acatrinei Dorel-Gheorghe  - deputat AUR; Albişteanu Mihail  - deputat AUR; Axinia Adrian-
George  - deputat AUR; Badiu Georgel  - deputat AUR; Chelaru Mircia  - deputat AUR; Coleşa Ilie-Alin  - 
deputat AUR; Enachi Raisa  - deputat AUR; Flucuş Dumitru  - deputat AUR; Focşa Dumitru-Viorel  - deputat 
AUR; Grădinaru Radu Vicențiu  - deputat AUR; Ivănuţă Cristian-Daniel  - deputat AUR; Muncaciu Sorin-
Titus  - deputat AUR; Nagy Vasile  - deputat AUR; Păunescu Silviu-Titus  - deputat AUR; Pop Darius  - 
deputat AUR; Puşcaşu Lucian-Florin  - deputat AUR; Rusu Daniel-Gheorghe  - deputat AUR; Scripnic 
Lilian  - deputat AUR; Şerban Gianina  - deputat AUR; Simion George-Nicolae  - deputat AUR; Stoica 
Ciprian-Titi  - deputat AUR; Suciu Sebastian-Ilie  - deputat AUR; Volosatîi Boris  - deputat AUR

L334/2022

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

103

respins de Senat 
(07.06.2022)

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.85/2003 a minelor, cu 
modificarile şi completările ulterioare

Pîrvulescu Eugen  - senator PNL; Alexe Florin-Alexandru  - deputat PNL; Andronache Gabriel  - deputat 
PNL; Atanasiu Onuţ Valeriu  - deputat PNL; Avrămescu Gabriel-Ioan  - deputat PNL; Barcari Rodica-
Luminiţa  - deputat PNL; Bota Călin-Ioan  - deputat PNL; Burciu  Cristina  - deputat PNL; Cazan Laurenţiu-
Nicolae  - deputat PNL; Cozma Adrian-Felician  - deputat PNL; Cruşoveanu Marian  - deputat PNL; 
Făgărăşian Valentin-Ilie  - deputat PNL; Fechet Mircea  - deputat PNL; Gudu Michael  - deputat PNL; 
Hărătău Elena  - deputat PNL; Horga Maria-Gabriela  - deputat PNL; Leoreanu  Laurenţiu-Dan  - deputat 
PNL; Mărculescu Dumitru  - deputat PNL; Molnar Ervin  - deputat PNL; Năcuţă Sorin  - deputat PNL; 
Pecingină Gheorghe  - deputat PNL; Roman  Florin-Claudiu  - deputat PNL; Şandru Cosmin  - deputat PNL; 
Stănescu Vetuţa  - deputat PNL; Stoian Maria  - deputat PNL; Thellmann Christine  - deputat PNL; Vecerdi 
Cristina-Agnes  - deputat PNL

L340/2022

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

104

adoptat de Senat 
(20.06.2022)

Propunere legislativă privind etichetarea nutriţională 
voluntară Nutri-Score

Darău Ambrozie-Irineu  - senator USR; Ghica Cristian  - senator USR; Negoi Eugen-Remus  - senator USR; 
Pălărie Ştefan  - senator USR; Spătaru Elena-Simona  - senator USR; Vicol Costel  - senator USR; Badea 
Mihai-Alexandru  - deputat USR_PLUS; Cambera Oana-Alexandra  - deputat USR_PLUS; Ciornei Radu 
Tudor  - deputat USR_PLUS; Cristian Brian  - deputat USR_PLUS; Lupu Andrei-Răzvan  - deputat 
USR_PLUS; Neagu Denisa-Elena  - deputat USR_PLUS; Özmen Oana-Marciana  - deputat USR_PLUS; 
Sas Lóránt-Zoltan  - deputat USR_PLUS; Stoica Diana  - deputat USR_PLUS; Teniţă Dragoş-Cătălin  - 
deputat USR_PLUS; Wiener Adrian  - deputat USR_PLUS

L335/2022

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

105

respins de Senat 
(22.06.2022)
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru completarea Legii 
95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii, 
republicată, în Monitorul Oficial al României, nr.652 
din data de 28 august 2015, cu modificările şi 
completările ulterioare şi pentru modificarea 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.114 din 28 
decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în 
domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-
bugetare, modificarea şi completarea unor acte 
normative şi prorogarea unor termene, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1116 din 
data de 29 decembrie 2018, cu modificările şi 
completările ulterioare

Ghica Cristian  - senator USR; Badea Mihai-Alexandru  - deputat USR_PLUS; Botez  Mihai-Cătălin  - deputat
USR_PLUS; Ciornei Radu Tudor  - deputat USR_PLUS; Cristian Brian  - deputat USR_PLUS; Gheba Daniel-
Sorin  - deputat USR_PLUS; Lőrincz Ştefan-Iulian  - deputat USR_PLUS; Lupu Andrei-Răzvan  - deputat 
USR_PLUS; Miruţă Radu-Dinel  - deputat USR_PLUS; Neagu Denisa-Elena  - deputat USR_PLUS; Özmen 
Oana-Marciana  - deputat USR_PLUS; Prunean Alin-Costel  - deputat USR_PLUS; Rizea Cristina Camelia  -
deputat USR_PLUS; Sas Lóránt-Zoltan  - deputat USR_PLUS; Seidler  Cristian-Gabriel  - deputat 
USR_PLUS; Stoica Diana  - deputat USR_PLUS; Teniţă Dragoş-Cătălin  - deputat USR_PLUS; Todosiu 
Beniamin  - deputat USR_PLUS; Ungureanu  Emanuel-Dumitru  - deputat USR_PLUS; Wiener Adrian  - 
deputat USR_PLUS

L336/2022

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

106

respins de Senat 
(22.06.2022)

Propunere legislativă pentru modificarea OUG 
nr.109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanţa 
corporativă a întreprinderilor publice, publicată în 
Monitorul Oficial al României nr.883 din 14 
decembrie 2011

Ghica Cristian  - senator USR; Badea Mihai-Alexandru  - deputat USR_PLUS; Băltăreţu Viorel  - deputat 
USR_PLUS; Botez  Mihai-Cătălin  - deputat USR_PLUS; Ciornei Radu Tudor  - deputat USR_PLUS; Cristian
Brian  - deputat USR_PLUS; Dehelean  Silviu  - deputat USR_PLUS; Giurgiu Adrian  - deputat USR_PLUS; 
Hangan Pollyanna-Hanellore  - deputat USR_PLUS; Ichim Cristian-Paul  - deputat USR_PLUS; Ilie Victor  - 
deputat USR_PLUS; Lőrincz Ştefan-Iulian  - deputat USR_PLUS; Miruţă Radu-Dinel  - deputat USR_PLUS; 
Neagu Denisa-Elena  - deputat USR_PLUS; Rizea Cristina Camelia  - deputat USR_PLUS; Sas Lóránt-
Zoltan  - deputat USR_PLUS; Seidler  Cristian-Gabriel  - deputat USR_PLUS; Stoica Diana  - deputat 
USR_PLUS; Teniţă Dragoş-Cătălin  - deputat USR_PLUS; Todosiu Beniamin  - deputat USR_PLUS; 
Ungureanu  Emanuel-Dumitru  - deputat USR_PLUS; Wiener Adrian  - deputat USR_PLUS

L337/2022

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

107

respins de Senat 
(15.06.2022)
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru modificarea Legea 
nr.115/2015 şi pentru modificarea art.5 alin.(5) din 
Legea nr.33/2007

Anisie Monica-Cristina  - senator PNL; Cîţu Florin-Vasile  - senator PNL; Dinică Silvia-Monica  - senator 
USR; Gorghiu Alina-Ştefania  - senator PNL; Negoi Eugen-Remus  - senator USR; Oros Nechita-Adrian  - 
senator Neafiliat; Pălărie Ştefan  - senator USR; Acatrinei Dorel-Gheorghe  - deputat AUR; Alexandru 
Victoria-Violeta  - deputat Neafiliat; Axinia Adrian-George  - deputat AUR; Badiu Georgel  - deputat AUR; 
Bola Bogdan-Alexandru  - deputat Neafiliat; Buzoianu Diana-Anda  - deputat USR_PLUS; Chira Claudiu-
Martin  - deputat Neafiliat; Cristian Brian  - deputat USR_PLUS; Dămureanu Ringo  - deputat AUR; Dancă 
Ionel  - deputat Neafiliat; Enachi Raisa  - deputat AUR; Focşa Dumitru-Viorel  - deputat AUR; Giugea  
Nicolae  - deputat Neafiliat; Grădinaru Radu Vicențiu  - deputat AUR; Havârneanu Filip  - deputat 
USR_PLUS; Ionescu George  - deputat Neafiliat; Kocsis-Cristea Alexandru  - deputat Neafiliat; Mitrea 
Dumitrina  - deputat AUR; Molnar Ervin  - deputat PNL; Muncaciu Sorin-Titus  - deputat AUR; Nagy Vasile  - 
deputat AUR; Orban Ludovic  - deputat Neafiliat; Păunescu Silviu-Titus  - deputat AUR; Polak Tudor  - 
deputat PNL; Pop Darius  - deputat AUR; Rusu Daniel-Gheorghe  - deputat Neafiliat; Şerban Gianina  - 
deputat AUR; Simion George-Nicolae  - deputat AUR; Suciu Sebastian-Ilie  - deputat AUR; Tanasă Dan  - 
deputat AUR; Tănase Antonel  - deputat Neafiliat; Teniţă Dragoş-Cătălin  - deputat USR_PLUS

L338/2022
în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

108

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative

Iordache Ion  - senator Neafiliat; Oros Nechita-Adrian  - senator Neafiliat; Alexandru Victoria-Violeta  - 
deputat Neafiliat; Alexe Florin-Alexandru  - deputat PNL; Apostol Alin-Gabriel  - deputat USR_PLUS; Badea 
Mihai-Alexandru  - deputat USR_PLUS; Băltăreţu Viorel  - deputat USR_PLUS; Barcari Rodica-Luminiţa  - 
deputat PNL; Bende  Sándor  - deputat UDMR; Berescu Monica-Elena  - deputat USR_PLUS; Blaga Daniel-
Codruţ  - deputat USR_PLUS; Bola Bogdan-Alexandru  - deputat Neafiliat; Botez  Mihai-Cătălin  - deputat 
USR_PLUS; Cambera Oana-Alexandra  - deputat USR_PLUS; Chira Claudiu-Martin  - deputat Neafiliat; 
Cristian Brian  - deputat USR_PLUS; Dancă Ionel  - deputat Neafiliat; Gheba Daniel-Sorin  - deputat 
USR_PLUS; Giugea  Nicolae  - deputat Neafiliat; Giurgiu Adrian  - deputat USR_PLUS; Havârneanu Filip  - 
deputat USR_PLUS; Horga Maria-Gabriela  - deputat PNL; Ichim Cristian-Paul  - deputat USR_PLUS; Ilie 
Victor  - deputat USR_PLUS; Ion  Stelian-Cristian  - deputat USR_PLUS; Ionescu George  - deputat 
Neafiliat; Kocsis-Cristea Alexandru  - deputat Neafiliat; Lazăr Ion-Marian  - deputat USR_PLUS; Miftode 
Marius-Andrei  - deputat USR_PLUS; Miruţă Radu-Dinel  - deputat USR_PLUS; Miuţescu Gheorghe-
Adrian  - deputat Neafiliat; Molnar Radu-Iulian  - deputat USR_PLUS; Morar Olivia-Diana  - deputat PNL; 
Murariu Oana  - deputat USR_PLUS; Neagu Denisa-Elena  - deputat USR_PLUS; Orban Ludovic  - deputat 
Neafiliat; Oteşanu  Daniela  - deputat PSD; Özmen Oana-Marciana  - deputat USR_PLUS; Plăiaşu Gabriel  - 
deputat Neafiliat; Poliţeanu Mihai-Laurenţiu  - deputat USR_PLUS; Prunean Alin-Costel  - deputat 
USR_PLUS; Rizea Cristina Camelia  - deputat USR_PLUS; Roşca Mircea  - deputat PNL; Sas Lóránt-
Zoltan  - deputat USR_PLUS; Seidler  Cristian-Gabriel  - deputat USR_PLUS; Stănescu Vetuţa  - deputat 
PNL; Ştefan Ion  - deputat Neafiliat; Stoica Diana  - deputat USR_PLUS; Tănase Antonel  - deputat Neafiliat; 
Teniţă Dragoş-Cătălin  - deputat USR_PLUS; Teodoroiu Simona-Maya  - deputat PSD; Terente Eugen  - 
deputat USR_PLUS; Thellmann Christine  - deputat PNL; Toda Daniel-Liviu  - deputat USR_PLUS; Todosiu 
Beniamin  - deputat USR_PLUS; Ţoiu Oana-Silvia  - deputat USR_PLUS; Tulbure Simina-Geanina-Daniela  -
deputat USR_PLUS; Ungureanu  Emanuel-Dumitru  - deputat USR_PLUS; Vicol-Ciorbă Laura-Cătălina  - 
deputat PSD; Zakarias Zoltán  - deputat UDMR

L410/2022
în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

109
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.256/2018 privind unele măsuri 
necesare pentru implementarea operațiunilor 
petroliere de către titularii de acorduri petroliere 
referitoare la perimetre petroliere offshore

Ciucă Nicolae-Ionel  - senator PNL; Ciolacu Ion-Marcel  - deputat PSD; Kelemen Hunor  - deputat UDMR; 
Pambuccian Varujan  - deputat UAR (minoritãti); Popescu  Virgil-Daniel  - deputat PNL

L254/2022

A devenit Legea nr. 
157/25.05.2022 
promulgatã prin decret 
nr. 827/25.05.2022 
publicatã în M.O. 
516/25.05.2022

110

adoptat de Senat 
(11.05.2022)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(18.05.2022)

Propunere legislativă pentru modificarea Legii 
nr.287/2009 privind Codul civil

Matieş Călin-Gheorghe  - senator PSD; Mirea Siminica  - senator PSD; Rotaru Ion  - senator PSD; Stănescu 
Paul  - senator PSD; Trufin Lucian  - senator PSD; Albotă Emil-Florin  - deputat PSD; Alda Adrian  - deputat 
PSD; Bălăşoiu Aurel  - deputat PSD; Barbu Florin-Ionuţ  - deputat PSD; Bîrcă Constantin  - deputat PSD; 
Chesnoiu Adrian-Ionuţ  - deputat PSD; Constantin Daniel  - deputat PNL; Dumitrescu Raluca Giorgiana  - 
deputat PSD; Dumitru Florian-Emil  - deputat PNL; Grecu Ion-Cătălin  - deputat PSD; Iancu  Marius-Ionel  - 
deputat PSD; Munteanu Remus  - deputat PSD; Niţă  Nicu  - deputat PSD; Tănăsescu  Alina-Elena  - 
deputat PSD; Vicol-Ciorbă Laura-Cătălina  - deputat PSD

L348/2022

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

111

adoptat de Senat 
(29.06.2022)

Propunere legislativă privind prevenirea şi 
combaterea distrugerii culturilor agricole şi a 
păşunatului neautorizat, precum şi pentru 
modificarea unor acte normative

Császár Károly Zsolt  - senator UDMR; Fejér László-Ödön  - senator UDMR; Tánczos Barna  - senator 
UDMR; Barbu Florin-Ionuţ  - deputat PSD; Bende  Sándor  - deputat UDMR; Benedek  Zacharie  - deputat 
UDMR; Dumitru Florian-Emil  - deputat PNL; Farago Petru  - deputat UDMR; Gál Károly  - deputat UDMR; 
Hajdu Gábor  - deputat UDMR; Kelemen Attila  - deputat UDMR; Kolcsár Anquetil-Károly  - deputat UDMR; 
Könczei Csaba  - deputat UDMR; Kulcsár-Terza  József-György  - deputat UDMR; Ladányi László-Zsolt  - 
deputat UDMR; Magyar  Loránd-Bálint  - deputat UDMR; Miklós Zoltán  - deputat UDMR; Nagy Szabolcs  - 
deputat UDMR; Prunean Alin-Costel  - deputat USR_PLUS; Seres Denes  - deputat UDMR; Szabó Ödön  - 
deputat UDMR; Zakarias Zoltán  - deputat UDMR

L349/2022
în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

112
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru completarea și 
modificarea Legii educației fizice si sportului 
nr.69/2000

Azamfirei Leonard  - senator PSD; Bodog Florian-Dorel  - senator PSD; Breahnă-Pravăţ Ionela-Cristina  - 
senator PSD; Cazanciuc Robert-Marius  - senator PSD; Cionoiu Nicuşor  - senator PSD; Corlăţean Titus  - 
senator PSD; Creţu Gabriela  - senator PSD; Cristescu Ionel-Dănuţ  - senator PSD; Cuc  Alexandru-
Răzvan  - senator PSD; Deneş Ioan  - senator PSD; Dogariu Eugen  - senator PSD; Dunca Marius-
Alexandru  - senator PSD; Fulgeanu-Moagher Laura-Mihaela  - senator PSD; Georgescu Laura  - senator 
PSD; Humelnicu Marius  - senator PSD; Matei Constantin-Bogdan  - senator PSD; Matieş Călin-Gheorghe  - 
senator PSD; Mihai Alfred-Laurenţiu-Antonio  - senator PSD; Mirea Siminica  - senator PSD; Mocioalcă Ion  -
senator PSD; Mutu Gabriel  - senator PSD; Oprea Ştefan-Radu  - senator PSD; Popa Maricel  - senator 
PSD; Puiu Ovidiu  - senator PSD; Purcărin Bianca-Mihaela  - senator PSD; Resmeriţă Cornel-Cristian  - 
senator PSD; Rotaru Ion  - senator PSD; Rujan Ion-Cristinel  - senator PSD; Stan Ioan  - senator PSD; 
Stănescu Paul  - senator PSD; Streinu Cercel Adrian  - senator PSD; Stroe Felix  - senator PSD; Tîlvăr 
Angel  - senator PSD; Trufin Lucian  - senator PSD; Vlaşin Sorin  - senator PSD; Zamfir Daniel-Cătălin  - 
senator PSD

L350/2022

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

113

adoptat de Senat 
(27.06.2022)

Propunere legislativă pentru completarea articolului 
33 al Legii Apelor nr.107/1996

Pistru Eusebiu-Manea  - senator PSD; Alda Adrian  - deputat PSD; Avrămescu Gabriel-Ioan  - deputat PNL; 
Bălăşoiu Aurel  - deputat PSD; Bucura-Oprescu Simona  - deputat PSD; Budăi  Marius-Constantin  - deputat 
PSD; Chirilă Virgil Alin  - deputat PSD; Cristea Andi-Lucian  - deputat PSD; Dumitrescu Raluca Giorgiana  - 
deputat PSD; Fifor Mihai-Viorel  - deputat PSD; Gîdei Laurenţiu-Viorel  - deputat PSD; Gliga Dumitriţa  - 
deputat PSD; Ivan Bogdan-Gruia  - deputat PSD; Lungu Romeo-Daniel  - deputat PSD; Macovei  Silviu 
Nicu  - deputat PSD; Mang Ioan  - deputat PSD; Marin Laurențiu Dan  - deputat PSD; Pavelescu Nicolae  - 
deputat PSD; Popa Radu-Mihai  - deputat PSD; Popescu Vlad  - deputat PSD; Rasaliu Marian-Iulian  - 
deputat PSD; Rusu Daniel-Gheorghe  - deputat AUR; Salan Viorel  - deputat PSD; Sandu Viorica  - deputat 
PSD; Şoldan Gheorghe  - deputat PSD; Suciu Sebastian-Ilie  - deputat AUR; Teniţă Dragoş-Cătălin  - 
deputat USR_PLUS; Ţepeluş Laurenţiu-Cristinel  - deputat PSD; Toma  Ilie  - deputat PSD; Zetea Gabriel-
Valer  - deputat PSD

L351/2022
în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

114
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă privind alocarea a 15% din 
sumele provenite din vânzarea certificatelor de 
carbon în sistemul medical de stat existent în 
județele din care au fost cumpărate aceste 
certificate prin modificarea și completarea 
Ordonanței de Urgență nr.115/2011

Negoi Eugen-Remus  - senator USR; Trifan Raoul-Adrian  - senator USR; Vicol Costel  - senator USR; 
Apostol Alin-Gabriel  - deputat USR_PLUS; Barna Ilie-Dan  - deputat USR_PLUS; Gheba Daniel-Sorin  - 
deputat USR_PLUS; Hangan Pollyanna-Hanellore  - deputat USR_PLUS; Intotero Natalia-Elena  - deputat 
PSD; Lazăr Ion-Marian  - deputat USR_PLUS; Lőrincz Ştefan-Iulian  - deputat USR_PLUS; Lupu Andrei-
Răzvan  - deputat USR_PLUS; Miftode Marius-Andrei  - deputat USR_PLUS; Miruţă Radu-Dinel  - deputat 
USR_PLUS; Murariu Oana  - deputat USR_PLUS; Năsui  Claudiu-Iulius-Gavril  - deputat USR_PLUS; 
Neagu Denisa-Elena  - deputat USR_PLUS; Özmen Oana-Marciana  - deputat USR_PLUS; Prună  Cristina-
Mădălina  - deputat USR_PLUS; Rizea Cristina Camelia  - deputat USR_PLUS; Rodeanu  Bogdan-Ionel  - 
deputat USR_PLUS; Sărmaş Ioan-Sabin  - deputat PNL; Seidler  Cristian-Gabriel  - deputat USR_PLUS; 
Teniţă Dragoş-Cătălin  - deputat USR_PLUS; Todosiu Beniamin  - deputat USR_PLUS; Ţoiu Oana-Silvia  - 
deputat USR_PLUS; Toma  Ilie  - deputat PSD; Tulbure Simina-Geanina-Daniela  - deputat USR_PLUS; 
Ungureanu  Emanuel-Dumitru  - deputat USR_PLUS

L352/2022

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

115

respins de Senat 
(27.06.2022)
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă privind schimbul de date între 
sisteme informatice și crearea Platformei Naționale 
de Interoperabilitate

Badea Viorel-Riceard  - senator PNL; Carp Gheorghe  - senator PNL; Dinică Silvia-Monica  - senator USR; 
Dragu Anca Dana  - senator USR; Ghica Cristian  - senator USR; Hatos Adrian  - senator PNL; Humelnicu 
Marius  - senator PSD; Negoi Eugen-Remus  - senator USR; Pandea Ciprian  - senator PNL; Potecă 
Vasilică  - senator PNL; Ţapu Nazare Eugen  - senator PNL; Trifan Raoul-Adrian  - senator USR; Vicol 
Costel  - senator USR; Alda Adrian  - deputat PSD; Alexe Florin-Alexandru  - deputat PNL; Andrei  
Alexandru-Ioan  - deputat PNL; Andronache Gabriel  - deputat PNL; Apostol Alin-Gabriel  - deputat 
USR_PLUS; Axinia Adrian-George  - deputat AUR; Băcanu Cristian-Tudor  - deputat PNL; Bălăşoiu Aurel  - 
deputat PSD; Balint  Liviu-Ioan  - deputat PNL; Barcari Rodica-Luminiţa  - deputat PNL; Barna Ilie-Dan  - 
deputat USR_PLUS; Bejinariu Eugen  - deputat PSD; Berescu Monica-Elena  - deputat USR_PLUS; Blaga 
Daniel-Codruţ  - deputat USR_PLUS; Bota Călin-Ioan  - deputat PNL; Botez  Mihai-Cătălin  - deputat 
USR_PLUS; Budăi  Marius-Constantin  - deputat PSD; Buicu Corneliu-Florin  - deputat PSD; Bulai Oana-
Gianina  - deputat PSD; Burduja Sebastian-Ioan  - deputat PNL; Buzoianu Diana-Anda  - deputat 
USR_PLUS; Calista  Mara-Daniela  - deputat PNL; Căuş Vasile-Aurel  - deputat PNL; Cazan Laurenţiu-
Nicolae  - deputat PNL; Chichirău  Cosette-Paula  - deputat USR_PLUS; Ciornei Radu Tudor  - deputat 
USR_PLUS; Cozma Adrian-Felician  - deputat PNL; Cozmanciuc Corneliu-Mugurel  - deputat PNL; Cristescu
Radu-Mihai  - deputat PSD; Cristian Brian  - deputat USR_PLUS; Dunava  Costel Neculai  - deputat PSD; 
Făgărăşian Valentin-Ilie  - deputat PNL; Fălcoi Nicu  - deputat USR_PLUS; Fechet Mircea  - deputat PNL; 
Fifor Mihai-Viorel  - deputat PSD; Georgescu  Nicolae  - deputat PSD; Gliga Dumitriţa  - deputat PSD; 
Goleac Nicoleta-Matilda  - deputat PSD; Gudu Michael  - deputat PNL; Havârneanu Filip  - deputat 
USR_PLUS; Holban  Georgeta-Carmen  - deputat PSD; Horga Maria-Gabriela  - deputat PNL; Hurduzeu 
Florin-Silviu  - deputat PSD; Huţu Alexandra  - deputat PSD; Huţucă  Bogdan-Iulian  - deputat PNL; Ignat Ion 
Alin Dan  - deputat PNL; Ilie Victor  - deputat USR_PLUS; Ilişanu  Claudiu-Augustin  - deputat PSD; Intotero 
Natalia-Elena  - deputat PSD; Ion  Stelian-Cristian  - deputat USR_PLUS; Ivan Bogdan-Gruia  - deputat 
PSD; Kiss János  - deputat PNL; Lazăr Teodor  - deputat USR_PLUS; Leoreanu  Laurenţiu-Dan  - deputat 
PNL; Lőrincz Ştefan-Iulian  - deputat USR_PLUS; Lungoci Dumitru-Lucian  - deputat PSD; Lupu Andrei-
Răzvan  - deputat USR_PLUS; Mărculescu Dumitru  - deputat PNL; Marin Laurențiu Dan  - deputat PSD; 
Miftode Marius-Andrei  - deputat USR_PLUS; Mina Marian  - deputat PSD; Miruţă Radu-Dinel  - deputat 
USR_PLUS; Moldovan  Sorin-Dan  - deputat PNL; Molnar Ervin  - deputat PNL; Molnar Radu-Iulian  - 
deputat USR_PLUS; Morar Olivia-Diana  - deputat PNL; Moşteanu  Liviu-Ionuţ  - deputat USR_PLUS; 
Munteanu Remus  - deputat PSD; Murariu Oana  - deputat USR_PLUS; Muraru Iulian-Alexandru  - deputat 
PNL; Năsui  Claudiu-Iulius-Gavril  - deputat USR_PLUS; Neaga Florian-Claudiu  - deputat PSD; Oteşanu  
Daniela  - deputat PSD; Özmen Oana-Marciana  - deputat USR_PLUS; Păunescu Silviu-Titus  - deputat 
AUR; Pavelescu Nicolae  - deputat PSD; Pecingină Gheorghe  - deputat PNL; Polak Tudor  - deputat PNL; 
Pop  Rareş-Tudor  - deputat USR_PLUS; Popa  Ştefan-Ovidiu  - deputat PSD; Popescu Dan-Cristian  - 
deputat PSD; Popescu  Pavel  - deputat PNL; Popescu Vlad  - deputat PSD; Popica Eduard-Andrei  - 
deputat PSD; Presură  Alexandra  - deputat PSD; Prunean Alin-Costel  - deputat USR_PLUS; Roman  Florin-
Claudiu  - deputat PNL; Rujan Dumitru  - deputat PNL; Salan Viorel  - deputat PSD; Sandu Viorica  - deputat 
PSD; Sărmaş Ioan-Sabin  - deputat PNL; Sas Lóránt-Zoltan  - deputat USR_PLUS; Seidler  Cristian-
Gabriel  - deputat USR_PLUS; Şerban Ciprian-Constantin  - deputat PSD; Sighiartău  Robert-Ionatan  - 
deputat PNL; Şişcu George  - deputat PNL; Şlincu Dan-Constantin  - deputat PSD; Şoldan Gheorghe  - 
deputat PSD; Stancu Paul  - deputat PSD; Stângă George-Cătălin  - deputat PNL; Ştirbu Gigel-Sorinel  - 
deputat PNL; Stoica Diana  - deputat USR_PLUS; Stroe Ionuţ-Marian  - deputat PNL; Suciu Vasile-Daniel  - 
deputat PSD; Tătaru Nelu  - deputat PNL; Teniţă Dragoş-Cătălin  - deputat USR_PLUS; Thellmann 
Christine  - deputat PNL; Toda Daniel-Liviu  - deputat USR_PLUS; Todosiu Beniamin  - deputat USR_PLUS; 
Ţoiu Oana-Silvia  - deputat USR_PLUS; Toma  Ilie  - deputat PSD; Trif Bogdan Gheorghe  - deputat PSD; 
Tulbure Simina-Geanina-Daniela  - deputat USR_PLUS; Tuţă George-Cristian  - deputat PNL; Ungureanu  

L353/2022

Trimis la promulgare

116

adoptat de Senat 
(27.06.2022)

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(29.06.2022)
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Emanuel-Dumitru  - deputat USR_PLUS; Vecerdi Cristina-Agnes  - deputat PNL

Propunere legislativă pentru modificarea Legii 
nr.335/2007 a camerelor de comerț din România, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.836 din 6 decembrie 2007, cu modificările și 
completările ulterioare

Antal István-Loránt  - senator UDMR; Cionoiu Nicuşor  - senator PSD; Császár Károly Zsolt  - senator 
UDMR; Fejér László-Ödön  - senator UDMR; Humelnicu Marius  - senator PSD; Kovács Irina Elisabeta  - 
senator UDMR; László Attila  - senator UDMR; Mirea Siminica  - senator PSD; Mocioalcă Ion  - senator PSD;
Novák Csaba-Zoltán  - senator UDMR; Oprea Ştefan-Radu  - senator PSD; Pistru Eusebiu-Manea  - senator 
PSD; Scarlat George  - senator PNL; Ţapu Nazare Eugen  - senator PNL; Trufin Lucian  - senator PSD; 
Turos Lóránd  - senator UDMR; Achimaş-Cadariu Patriciu-Andrei  - deputat PSD; Buicu Corneliu-Florin  - 
deputat PSD; Florea  Oana-Consuela  - deputat PSD; Hurduzeu Florin-Silviu  - deputat PSD; Könczei 
Csaba  - deputat UDMR; Lungoci Dumitru-Lucian  - deputat PSD; Magyar  Loránd-Bálint  - deputat UDMR; 
Nagy Szabolcs  - deputat UDMR; Sandu Viorica  - deputat PSD; Stoica Elena  - deputat PSD; Ţuţuianu 
Marius-Horia  - deputat PSD

L354/2022
în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

117

Propunere legislativă pentru completarea Legii 
nr.138/2004 a îmbunătățirilor funciare

Scarlat George  - senator PNL

L355/2022

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

118

adoptat de Senat 
(27.06.2022)

Propunere legislativă pentru completarea Legii 
nr.21/1991 a cetățeniei române

Azamfirei Leonard  - senator PSD; Breahnă-Pravăţ Ionela-Cristina  - senator PSD; Cazanciuc Robert-
Marius  - senator PSD; Corlăţean Titus  - senator PSD; Creţu Gabriela  - senator PSD; Cristescu Ionel-
Dănuţ  - senator PSD; Cuc  Alexandru-Răzvan  - senator PSD; Deneş Ioan  - senator PSD; Dogariu Eugen  -
senator PSD; Dunca Marius-Alexandru  - senator PSD; Georgescu Laura  - senator PSD; Humelnicu 
Marius  - senator PSD; Matei Constantin-Bogdan  - senator PSD; Matieş Călin-Gheorghe  - senator PSD; 
Mihai Alfred-Laurenţiu-Antonio  - senator PSD; Mirea Siminica  - senator PSD; Mocioalcă Ion  - senator PSD;
Oprea Ştefan-Radu  - senator PSD; Popa Maricel  - senator PSD; Puiu Ovidiu  - senator PSD; Purcărin 
Bianca-Mihaela  - senator PSD; Resmeriţă Cornel-Cristian  - senator PSD; Rotaru Ion  - senator PSD; Rujan 
Ion-Cristinel  - senator PSD; Stan Ioan  - senator PSD; Stănescu Paul  - senator PSD; Stocheci Cristina-
Mariana  - senator PSD; Streinu Cercel Adrian  - senator PSD; Stroe Felix  - senator PSD; Tîlvăr Angel  - 
senator PSD; Trufin Lucian  - senator PSD; Vlaşin Sorin  - senator PSD

L357/2022

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

119

adoptat de Senat 
(27.06.2022)
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru modificarea și 
completarea Legii apelor nr.107/1996

Ţapu Nazare Eugen  - senator PNL; Andronache Gabriel  - deputat PNL; Balint  Liviu-Ioan  - deputat PNL; 
Burduja Sebastian-Ioan  - deputat PNL; Gudu Michael  - deputat PNL; Horga Maria-Gabriela  - deputat PNL; 
Leoreanu  Laurenţiu-Dan  - deputat PNL; Mărculescu Dumitru  - deputat PNL; Moisin Radu-Marin  - deputat 
PNL; Moldovan  Sorin-Dan  - deputat PNL; Morar Olivia-Diana  - deputat PNL; Năcuţă Sorin  - deputat PNL; 
Stângă George-Cătălin  - deputat PNL; Stoian Maria  - deputat PNL; Stoica Ştefan-Bucur  - deputat PNL; 
Vecerdi Cristina-Agnes  - deputat PNL

L365/2022
în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

120

Propunere legislativă pentru modificarea și 
completarea Legii nr.15 din 24 martie 1994 privind 
amortizarea capitalului imobilizat în active corporale 
și necorporale

Azamfirei Leonard  - senator PSD; Cristescu Ionel-Dănuţ  - senator PSD; Deneş Ioan  - senator PSD; 
Dogariu Eugen  - senator PSD; Georgescu Laura  - senator PSD; Humelnicu Marius  - senator PSD; Matei 
Constantin-Bogdan  - senator PSD; Matieş Călin-Gheorghe  - senator PSD; Mihai Alfred-Laurenţiu-Antonio  - 
senator PSD; Mirea Siminica  - senator PSD; Popa Maricel  - senator PSD; Puiu Ovidiu  - senator PSD; 
Rujan Ion-Cristinel  - senator PSD; Stan Ioan  - senator PSD; Stocheci Cristina-Mariana  - senator PSD; 
Trufin Lucian  - senator PSD; Vlaşin Sorin  - senator PSD; Zamfir Daniel-Cătălin  - senator PSD; Alda 
Adrian  - deputat PSD; Amet Varol  - deputat UDTTMR (minoritãti); Bălăşoiu Aurel  - deputat PSD; Bejinariu 
Eugen  - deputat PSD; Budăi  Marius-Constantin  - deputat PSD; Buicu Corneliu-Florin  - deputat PSD; Bulai 
Oana-Gianina  - deputat PSD; Chirilă Virgil Alin  - deputat PSD; Cristescu Radu-Mihai  - deputat PSD; 
Dumitrache Ileana-Cristina  - deputat PSD; Dumitrescu Raluca Giorgiana  - deputat PSD; Dunava  Costel 
Neculai  - deputat PSD; Fifor Mihai-Viorel  - deputat PSD; Gavrilescu Graţiela-Leocadia  - deputat PSD; 
Ghiţă Daniel-Florin  - deputat PSD; Goleac Nicoleta-Matilda  - deputat PSD; Holban  Georgeta-Carmen  - 
deputat PSD; Huţu Alexandra  - deputat PSD; Intotero Natalia-Elena  - deputat PSD; Ivan Bogdan-Gruia  - 
deputat PSD; Lungoci Dumitru-Lucian  - deputat PSD; Lungu Romeo-Daniel  - deputat PSD; Manea Cătălin-
Zamfir  - deputat Pro-Europa (minoritãti); Marin Laurențiu Dan  - deputat PSD; Mina Marian  - deputat PSD; 
Mircea Florin  - deputat PSD; Munteanu Remus  - deputat PSD; Neaga Florian-Claudiu  - deputat PSD; 
Neaţă  Eugen  - deputat PSD; Niţă  Nicu  - deputat PSD; Ostaficiuc Marius-Eugen  - deputat PSD; Oteşanu  
Daniela  - deputat PSD; Paraschiv  Rodica  - deputat PSD; Popa Radu-Mihai  - deputat PSD; Popa  Ştefan-
Ovidiu  - deputat PSD; Popica Eduard-Andrei  - deputat PSD; Predescu Ana-Loredana  - deputat PSD; 
Presură  Alexandra  - deputat PSD; Sandu Viorica  - deputat PSD; Şlincu Dan-Constantin  - deputat PSD; 
Şoldan Gheorghe  - deputat PSD; Solomon Adrian  - deputat PSD; Stancu Paul  - deputat PSD; Stativă Irinel-
Ioan  - deputat PSD; Teodoroiu Simona-Maya  - deputat PSD; Ţepeluş Laurenţiu-Cristinel  - deputat PSD; 
Toader Bogdan-Andrei  - deputat PSD; Toma  Ilie  - deputat PSD; Trif Bogdan Gheorghe  - deputat PSD; 
Ţuţuianu Marius-Horia  - deputat PSD; Vicol-Ciorbă Laura-Cătălina  - deputat PSD

L368/2022

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

121

adoptat de Senat 
(27.06.2022)
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011

Anisie Monica-Cristina  - senator PNL; Antal István-Loránt  - senator UDMR; Azamfirei Leonard  - senator 
PSD; Badea Viorel-Riceard  - senator PNL; Bîca Iulian-Mihail  - senator PNL; Chirteş Ioan-Cristian  - senator 
PNL; Császár Károly Zsolt  - senator UDMR; Darău Ambrozie-Irineu  - senator USR; Fejér László-Ödön  - 
senator UDMR; Fenechiu Cătălin-Daniel  - senator PNL; Firu Stela  - senator PNL; Hatos Adrian  - senator 
PNL; Kovács Irina Elisabeta  - senator UDMR; László Attila  - senator UDMR; Matei Constantin-Bogdan  - 
senator PSD; Muntean Lucica Dina  - senator PNL; Novák Csaba-Zoltán  - senator UDMR; Pălărie Ştefan  - 
senator USR; Pauliuc Nicoleta  - senator PNL; Potecă Vasilică  - senator PNL; Sbîrnea Liliana  - senator 
PSD; Ţapu Nazare Eugen  - senator PNL; Turos Lóránd  - senator UDMR; Veştea Mihail  - senator PNL; Gál 
Károly  - deputat UDMR; Pecingină Gheorghe  - deputat PNL; Seres Denes  - deputat UDMR; Szabó Ödön  -
deputat UDMR; Tătaru Nelu  - deputat PNL; Tuţă George-Cristian  - deputat PNL

L259/2022

Trimis la promulgare

122

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(27.04.2022)

adoptat de Senat 
(27.06.2022)

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.254 din 19 iulie 2013 privind 
executarea pedepselor şi a măsurilor privative de 
libertate dispuse de organele judiciare în cursul 
procesului penal, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.286 din 17.07.2009 privind 
Codul penal

Boancă Rodica  - senator AUR; Cioromelea Valentin-Rică  - senator AUR; Dăneasă Mircea  - senator AUR; 
Mateescu Sorin-Cristian  - senator AUR; Albişteanu Mihail  - deputat AUR; Andruşceac Antonio  - deputat 
AUR; Axinia Adrian-George  - deputat AUR; Badiu Georgel  - deputat AUR; Chelaru Mircia  - deputat AUR; 
Coleşa Ilie-Alin  - deputat AUR; Dămureanu Ringo  - deputat AUR; Enachi Raisa  - deputat AUR; Focşa 
Dumitru-Viorel  - deputat AUR; Grădinaru Radu Vicențiu  - deputat AUR; Ivănuţă Cristian-Daniel  - deputat 
AUR; Mitrea Dumitrina  - deputat AUR; Muncaciu Sorin-Titus  - deputat AUR; Nagy Vasile  - deputat AUR; 
Păunescu Silviu-Titus  - deputat AUR; Pop Darius  - deputat AUR; Rusu Daniel-Gheorghe  - deputat AUR; 
Scripnic Lilian  - deputat AUR; Simion George-Nicolae  - deputat AUR; Suciu Sebastian-Ilie  - deputat AUR; 
Tanasă Dan  - deputat AUR; Volosatîi Boris  - deputat AUR

L372/2022
cu raport finalizat

123

Propunere legislativă privind înfiinţarea Muzeului 
Regional "Memorialul Golgota Bucovinei"

Târziu Claudiu-Richard  - senator AUR; Acatrinei Dorel-Gheorghe  - deputat AUR; Albişteanu Mihail  - 
deputat AUR; Axinia Adrian-George  - deputat AUR; Badiu Georgel  - deputat AUR; Coleşa Ilie-Alin  - 
deputat AUR; Dămureanu Ringo  - deputat AUR; Enachi Raisa  - deputat AUR; Focşa Dumitru-Viorel  - 
deputat AUR; Grădinaru Radu Vicențiu  - deputat AUR; Ivănuţă Cristian-Daniel  - deputat AUR; Mitrea 
Dumitrina  - deputat AUR; Muncaciu Sorin-Titus  - deputat AUR; Nagy Vasile  - deputat AUR; Păunescu 
Silviu-Titus  - deputat AUR; Pop Darius  - deputat AUR; Puşcaşu Lucian-Florin  - deputat AUR; Rusu Daniel-
Gheorghe  - deputat AUR; Simion George-Nicolae  - deputat AUR; Stoica Ciprian-Titi  - deputat AUR; Suciu 
Sebastian-Ilie  - deputat AUR; Tanasă Dan  - deputat AUR; Volosatîi Boris  - deputat AUR

L373/2022
cu raport finalizat

124
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere 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

Busuioc Andrei  - senator AUR; Cioromelea Valentin-Rică  - senator AUR; Dăneasă Mircea  - senator AUR; 
Mateescu Sorin-Cristian  - senator AUR; Târziu Claudiu-Richard  - senator AUR; Albişteanu Mihail  - deputat 
AUR; Axinia Adrian-George  - deputat AUR; Badiu Georgel  - deputat AUR; Coleşa Ilie-Alin  - deputat AUR; 
Dămureanu Ringo  - deputat AUR; Enachi Raisa  - deputat AUR; Focşa Dumitru-Viorel  - deputat AUR; 
Grădinaru Radu Vicențiu  - deputat AUR; Ivănuţă Cristian-Daniel  - deputat AUR; Mitrea Dumitrina  - deputat 
AUR; Muncaciu Sorin-Titus  - deputat AUR; Nagy Vasile  - deputat AUR; Păunescu Silviu-Titus  - deputat 
AUR; Pop Darius  - deputat AUR; Puşcaşu Lucian-Florin  - deputat AUR; Rusu Daniel-Gheorghe  - deputat 
AUR; Scripnic Lilian  - deputat AUR; Şerban Gianina  - deputat AUR; Simion George-Nicolae  - deputat AUR;
Stoica Ciprian-Titi  - deputat AUR; Tanasă Dan  - deputat AUR; Volosatîi Boris  - deputat AUR

L374/2022
în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

125

Propunere legislativă pentru modificarea Legii 
nr.360/2002 privind Statutul polițistului

Anisie Monica-Cristina  - senator PNL; Azamfirei Leonard  - senator PSD; Bodog Florian-Dorel  - senator 
PSD; Breahnă-Pravăţ Ionela-Cristina  - senator PSD; Cazanciuc Robert-Marius  - senator PSD; Cionoiu 
Nicuşor  - senator PSD; Cristescu Ionel-Dănuţ  - senator PSD; Deneş Ioan  - senator PSD; Dogariu Eugen  - 
senator PSD; Dunca Marius-Alexandru  - senator PSD; Fulgeanu-Moagher Laura-Mihaela  - senator PSD; 
Genoiu Mihail  - senator PSD; Georgescu Laura  - senator PSD; Humelnicu Marius  - senator PSD; Mazilu 
Liviu-Lucian  - senator PSD; Mihai Alfred-Laurenţiu-Antonio  - senator PSD; Mirea Siminica  - senator PSD; 
Mocioalcă Ion  - senator PSD; Muntean Lucica Dina  - senator PNL; Mutu Gabriel  - senator PSD; Oprea 
Ştefan-Radu  - senator PSD; Popa Maricel  - senator PSD; Puiu Ovidiu  - senator PSD; Răducanu 
Sebastian  - senator PSD; Resmeriţă Cornel-Cristian  - senator PSD; Rotaru Ion  - senator PSD; Rujan Ion-
Cristinel  - senator PSD; Sbîrnea Liliana  - senator PSD; Stan Ioan  - senator PSD; Stănescu Paul  - senator 
PSD; Stocheci Cristina-Mariana  - senator PSD; Streinu Cercel Adrian  - senator PSD; Stroe Felix  - senator 
PSD; Tîlvăr Angel  - senator PSD; Toanchină Marius-Gheorghe  - senator PSD; Trufin Lucian  - senator 
PSD; Vlaşin Sorin  - senator PSD; Albotă Emil-Florin  - deputat PSD; Ardelean Ben-Oni  - deputat PNL; 
Balan Ioan  - deputat PNL; Barbu Florin-Ionuţ  - deputat PSD; Bîrcă Constantin  - deputat PSD; Gliga 
Dumitriţa  - deputat PSD; Grecu Ion-Cătălin  - deputat PSD; Iancu  Marius-Ionel  - deputat PSD; Trăilă 
Cristina  - deputat PNL

L393/2022
în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

126

Propunere legislativă pentru încurajarea unui stil de 
viață activ și sănătos prin modificarea și 
completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal

Dragu Anca Dana  - senator USR; Apostol Alin-Gabriel  - deputat USR_PLUS; Barna Ilie-Dan  - deputat 
USR_PLUS; Bulai  Iulian  - deputat USR_PLUS; Buzoianu Diana-Anda  - deputat USR_PLUS; Dehelean  
Silviu  - deputat USR_PLUS; Năsui  Claudiu-Iulius-Gavril  - deputat USR_PLUS; Neagu Denisa-Elena  - 
deputat USR_PLUS; Prună  Cristina-Mădălina  - deputat USR_PLUS; Simonis Alfred-Robert  - deputat PSD; 
Teniţă Dragoş-Cătălin  - deputat USR_PLUS; Terente Eugen  - deputat USR_PLUS; Todosiu Beniamin  - 
deputat USR_PLUS; Ungureanu  Emanuel-Dumitru  - deputat USR_PLUS; Wiener Adrian  - deputat 
USR_PLUS

L394/2022
în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

127
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru completarea art.19 din 
Legea nr.46/2008, Codul silvic, privind instituirea 
unui moratoriu de 10 ani pentru exploatarea limitată 
a masei lemnoase, pentru consumul intern

Boancă Rodica  - senator AUR; Dăneasă Mircea  - senator AUR; Acatrinei Dorel-Gheorghe  - deputat AUR; 
Aelenei Dănuţ  - deputat Neafiliat; Albişteanu Mihail  - deputat AUR; Andruşceac Antonio  - deputat AUR; 
Axinia Adrian-George  - deputat AUR; Badiu Georgel  - deputat AUR; Chelaru Mircia  - deputat AUR; Ciubuc 
Ciprian  - deputat AUR; Coleşa Ilie-Alin  - deputat AUR; Dămureanu Ringo  - deputat AUR; Enachi Raisa  - 
deputat AUR; Flucuş Dumitru  - deputat AUR; Focşa Dumitru-Viorel  - deputat AUR; Grădinaru Radu 
Vicențiu  - deputat AUR; Ivănuţă Cristian-Daniel  - deputat AUR; Mitrea Dumitrina  - deputat AUR; Muncaciu 
Sorin-Titus  - deputat AUR; Nagy Vasile  - deputat AUR; Păunescu Silviu-Titus  - deputat AUR; Pop Darius  - 
deputat AUR; Puşcaşu Lucian-Florin  - deputat AUR; Roman Nicolae  - deputat Neafiliat; Rusu Daniel-
Gheorghe  - deputat AUR; Scripnic Lilian  - deputat AUR; Şerban Gianina  - deputat AUR; Simion George-
Nicolae  - deputat AUR; Stoica Ciprian-Titi  - deputat AUR; Suciu Sebastian-Ilie  - deputat AUR; Tanasă 
Dan  - deputat AUR; Volosatîi Boris  - deputat AUR

L395/2022
în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

128
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru modificarea și 
completarea Ordonanței de Urgență nr.57 din 3 iulie 
2019 privind Codul administrativ

Anastase Roberta-Alma  - senator PNL; Anisie Monica-Cristina  - senator PNL; Banu Claudia-Mihaela  - 
senator PNL; Bica  Dănuţ  - senator PNL; Bourceanu Septimiu-Sebastian  - senator PNL; Bumb  Sorin-
Ioan  - senator PNL; Chirteş Ioan-Cristian  - senator PNL; Ioan Raluca-Gabriela  - senator PNL; Iordache 
Ion  - senator Neafiliat; Muntean Lucica Dina  - senator PNL; Neagu Nicolae  - senator PNL; Niculescu-
Ţâgârlaş Cristian-Augustin  - senator PNL; Pauliuc Nicoleta  - senator PNL; Potecă Vasilică  - senator PNL; 
Pufu Vlad-Mircea  - senator PNL; Veştea Mihail  - senator PNL; Voiculescu Liviu-Dumitru  - senator PNL; 
Achimaş-Cadariu Patriciu-Andrei  - deputat PSD; Adomnicăi Mirela-Elena  - deputat PSD; Alda Adrian  - 
deputat PSD; Alexe Florin-Alexandru  - deputat PNL; Avrămescu Gabriel-Ioan  - deputat PNL; Bălăşoiu 
Aurel  - deputat PSD; Băltăreţu Viorel  - deputat USR_PLUS; Bejinariu Eugen  - deputat PSD; Bîlcea Ovidiu-
Sergiu  - deputat PNL; Bota Călin-Ioan  - deputat PNL; Buicu Corneliu-Florin  - deputat PSD; Bulai Oana-
Gianina  - deputat PSD; Burduja Sebastian-Ioan  - deputat PNL; Calista  Mara-Daniela  - deputat PNL; 
Cazan Laurenţiu-Nicolae  - deputat PNL; Chirilă Virgil Alin  - deputat PSD; Cîtea  Vasile  - deputat PSD; 
Coarnă Dumitru  - deputat PSD; Cozmanciuc Corneliu-Mugurel  - deputat PNL; Cristescu Radu-Mihai  - 
deputat PSD; Cristian Brian  - deputat USR_PLUS; Csép  Éva-Andrea  - deputat UDMR; Fechet Mircea  - 
deputat PNL; Fifor Mihai-Viorel  - deputat PSD; Florea Daniel  - deputat PSD; Florea  Oana-Consuela  - 
deputat PSD; Gavrilă Anamaria  - deputat Neafiliat; Ghiţă Daniel-Florin  - deputat PSD; Gîdei Laurenţiu-
Viorel  - deputat PSD; Gliga Dumitriţa  - deputat PSD; Goleac Nicoleta-Matilda  - deputat PSD; Hurduzeu 
Florin-Silviu  - deputat PSD; Huţu Alexandra  - deputat PSD; Ignat Ion Alin Dan  - deputat PNL; Ivan Bogdan-
Gruia  - deputat PSD; Kiss János  - deputat PNL; Lungu Romeo-Daniel  - deputat PSD; Macovei  Silviu 
Nicu  - deputat PSD; Mang Ioan  - deputat PSD; Manta Claudiu  - deputat PSD; Mărculescu Dumitru  - 
deputat PNL; Marin Laurențiu Dan  - deputat PSD; Mihalcea Remus-Gabriel  - deputat PSD; Miklós Zoltán  - 
deputat UDMR; Mina Marian  - deputat PSD; Mircea Florin  - deputat PSD; Molnar Ervin  - deputat PNL; 
Năcuţă Sorin  - deputat PNL; Nagy Szabolcs  - deputat UDMR; Nassar Rodica  - deputat PSD; Neaga 
Florian-Claudiu  - deputat PSD; Nechita Aurel  - deputat PSD; Ostaficiuc Marius-Eugen  - deputat PSD; 
Oteşanu  Daniela  - deputat PSD; Paraschiv  Rodica  - deputat PSD; Pecingină Gheorghe  - deputat PNL; 
Peţa-Ştefănescu Eliza-Mădălina  - deputat PSD; Polak Tudor  - deputat PNL; Popa  Ştefan-Ovidiu  - deputat 
PSD; Popescu  Pavel  - deputat PNL; Popescu Vlad  - deputat PSD; Popica Eduard-Andrei  - deputat PSD; 
Predescu Ana-Loredana  - deputat PSD; Presură  Alexandra  - deputat PSD; Roşca Mircea  - deputat PNL; 
Rujan Dumitru  - deputat PNL; Salan Viorel  - deputat PSD; Şandru Cosmin  - deputat PNL; Sandu Viorica  - 
deputat PSD; Sărmaş Ioan-Sabin  - deputat PNL; Şerban Ciprian-Constantin  - deputat PSD; Şimon 
Gheorghe  - deputat PSD; Şişcu George  - deputat PNL; Şlincu Dan-Constantin  - deputat PSD; Şoldan 
Gheorghe  - deputat PSD; Stângă George-Cătălin  - deputat PNL; Stoian Maria  - deputat PNL; Stoica 
Elena  - deputat PSD; Suciu Vasile-Daniel  - deputat PSD; Teodoroiu Simona-Maya  - deputat PSD; Ţoiu 
Oana-Silvia  - deputat USR_PLUS; Toma  Ilie  - deputat PSD; Toma Vasilică  - deputat PSD; Trif Bogdan 
Gheorghe  - deputat PSD; Tuţă George-Cristian  - deputat PNL; Vicol-Ciorbă Laura-Cătălina  - deputat PSD; 
Zakarias Zoltán  - deputat UDMR; Zetea Gabriel-Valer  - deputat PSD

L396/2022
în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru modificarea art.44 
alin.(9) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011

Berea Cristinel-Gabriel  - senator USR; Dinică Silvia-Monica  - senator USR; Ghica Cristian  - senator USR; 
Apostol Alin-Gabriel  - deputat USR_PLUS; Badea Mihai-Alexandru  - deputat USR_PLUS; Băltăreţu Viorel  -
deputat USR_PLUS; Barna Ilie-Dan  - deputat USR_PLUS; Berescu Monica-Elena  - deputat USR_PLUS; 
Blaga Daniel-Codruţ  - deputat USR_PLUS; Botez  Mihai-Cătălin  - deputat USR_PLUS; Bulai  Iulian  - 
deputat USR_PLUS; Buzoianu Diana-Anda  - deputat USR_PLUS; Cambera Oana-Alexandra  - deputat 
USR_PLUS; Chichirău  Cosette-Paula  - deputat USR_PLUS; Ciornei Radu Tudor  - deputat USR_PLUS; 
Giurgiu Adrian  - deputat USR_PLUS; Hangan Pollyanna-Hanellore  - deputat USR_PLUS; Havârneanu 
Filip  - deputat USR_PLUS; Ichim Cristian-Paul  - deputat USR_PLUS; Ion  Stelian-Cristian  - deputat 
USR_PLUS; Lazăr Teodor  - deputat USR_PLUS; Lőrincz Ştefan-Iulian  - deputat USR_PLUS; Lupu Andrei-
Răzvan  - deputat USR_PLUS; Miftode Marius-Andrei  - deputat USR_PLUS; Molnar Radu-Iulian  - deputat 
USR_PLUS; Murariu Oana  - deputat USR_PLUS; Neagu Denisa-Elena  - deputat USR_PLUS; Poliţeanu 
Mihai-Laurenţiu  - deputat USR_PLUS; Rizea Cristina Camelia  - deputat USR_PLUS; Sas Lóránt-Zoltan  - 
deputat USR_PLUS; Seidler  Cristian-Gabriel  - deputat USR_PLUS; Stoica Diana  - deputat USR_PLUS; 
Teniţă Dragoş-Cătălin  - deputat USR_PLUS; Terente Eugen  - deputat USR_PLUS; Todosiu Beniamin  - 
deputat USR_PLUS; Tulbure Simina-Geanina-Daniela  - deputat USR_PLUS; Ungureanu  Emanuel-
Dumitru  - deputat USR_PLUS; Wiener Adrian  - deputat USR_PLUS

L314/2022

înscris pe ordinea de 
zi (restituit la comisie, 
pentru raport 
suplimentar) 

130

respins de Camera 
Deputatilor 
(10.05.2022)

Propunere legislativă „Legea suveranităţii - Legea 
pentru protejarea interesului superior şi suveran al 
poporului şi al cetăţeanului român

Cătană Gheorghe-Adrian  - senator AUR; Cionoiu Nicuşor  - senator PSD; Humelnicu Marius  - senator 
PSD; Iovanovici-Şoşoacă Diana  - senator Neafiliat; Acatrinei Dorel-Gheorghe  - deputat AUR; Aelenei 
Dănuţ  - deputat Neafiliat; Badiu Georgel  - deputat AUR; Chelaru Mircia  - deputat AUR; Coarnă Dumitru  - 
deputat PSD; Coleşa Ilie-Alin  - deputat AUR; Enachi Raisa  - deputat AUR; Flucuş Dumitru  - deputat AUR; 
Gavrilă Anamaria  - deputat Neafiliat; Ghiţă Daniel-Florin  - deputat PSD; Lasca Mihai Ioan  - deputat 
Neafiliat; Mitrea Dumitrina  - deputat AUR; Păunescu Silviu-Titus  - deputat AUR; Roman Nicolae  - deputat 
Neafiliat; Rusu Daniel-Gheorghe  - deputat AUR; Scripnic Lilian  - deputat AUR; Şerban Gianina  - deputat 
AUR; Simion George-Nicolae  - deputat AUR; Volosatîi Boris  - deputat AUR

L315/2022

Respins de ambele 
Camere

131

respins de Camera 
Deputatilor 
(10.05.2022)

respins de Senat 
(29.06.2022)
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru completarea Legii 
nr.96/2006 privind statutul deputaților și al senatorilor

Badea Viorel-Riceard  - senator PNL; Guran Virgil  - senator PNL; Alexe Florin-Alexandru  - deputat PNL; 
Avrămescu Gabriel-Ioan  - deputat PNL; Balint  Liviu-Ioan  - deputat PNL; Barcari Rodica-Luminiţa  - deputat 
PNL; Burciu  Cristina  - deputat PNL; Calista  Mara-Daniela  - deputat PNL; Căuş Vasile-Aurel  - deputat 
PNL; Ciofu Cătălina  - deputat PNL; Cozma Adrian-Felician  - deputat PNL; Cozmanciuc Corneliu-Mugurel  - 
deputat PNL; Cruşoveanu Marian  - deputat PNL; Dumitru Florian-Emil  - deputat PNL; Fădor  Angelica  - 
deputat PNL; Făgărăşian Valentin-Ilie  - deputat PNL; Fechet Mircea  - deputat PNL; Gudu Michael  - deputat
PNL; Kiss János  - deputat PNL; Leoreanu  Laurenţiu-Dan  - deputat PNL; Mărculescu Dumitru  - deputat 
PNL; Marşalic Jaro Norbert  - deputat PNL; Molnar Ervin  - deputat PNL; Năcuţă Sorin  - deputat PNL; 
Roman  Florin-Claudiu  - deputat PNL; Roşca Mircea  - deputat PNL; Ştirbu Gigel-Sorinel  - deputat PNL; 
Stoian Maria  - deputat PNL; Thellmann Christine  - deputat PNL; Varga  Glad-Aurel  - deputat PNL; Vecerdi 
Cristina-Agnes  - deputat PNL

b308/2022

132

Propunere legislativă pentru abrogarea Capitolului 
XI din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaților și
 al senatorilor

Berea Cristinel-Gabriel  - senator USR; Bob Virgil Marius  - senator USR; Bodea  Marius  - senator USR; 
Bordei Cristian  - senator USR; Cernic Sebastian  - senator USR; Darău Ambrozie-Irineu  - senator USR; 
Dinică Silvia-Monica  - senator USR; Dragu Anca Dana  - senator USR; Ghica Cristian  - senator USR; Ivan 
Dan  - senator USR; Mihail Radu-Mihai  - senator USR; Mîndruţă Gheorghiţă  - senator USR; Mircescu Ion-
Narcis  - senator USR; Mureşan Claudiu-Marinel  - senator USR; Negoi Eugen-Remus  - senator USR; 
Oprinoiu Aurel  - senator USR; Pălărie Ştefan  - senator USR; Popescu Ion-Dragoş  - senator USR; Postică 
Andrei  - senator USR; Poteraş Cosmin-Marian  - senator USR; Spătaru Elena-Simona  - senator USR; 
Trifan Raoul-Adrian  - senator USR; Vicol Costel  - senator USR; Vlad Sergiu Cosmin  - senator USR; Zob 
Alexandru-Robert  - senator USR; Apostol Alin-Gabriel  - deputat USR_PLUS; Badea Mihai-Alexandru  - 
deputat USR_PLUS; Băltăreţu Viorel  - deputat USR_PLUS; Barna Ilie-Dan  - deputat USR_PLUS; Benga 
Tudor-Vlad  - deputat USR_PLUS; Berescu Monica-Elena  - deputat USR_PLUS; Blaga Daniel-Codruţ  - 
deputat USR_PLUS; Botez  Mihai-Cătălin  - deputat USR_PLUS; Bulai  Iulian  - deputat USR_PLUS; 
Buzoianu Diana-Anda  - deputat USR_PLUS; Cambera Oana-Alexandra  - deputat USR_PLUS; Chichirău  
Cosette-Paula  - deputat USR_PLUS; Ciornei Radu Tudor  - deputat USR_PLUS; Cristian Brian  - deputat 
USR_PLUS; Dehelean  Silviu  - deputat USR_PLUS; Drancă Andrei-Iulian  - deputat USR_PLUS; Drulă  
Cătălin  - deputat USR_PLUS; Fălcoi Nicu  - deputat USR_PLUS; Gheba Daniel-Sorin  - deputat 
USR_PLUS; Giurgiu Adrian  - deputat USR_PLUS; Hangan Pollyanna-Hanellore  - deputat USR_PLUS; 
Havârneanu Filip  - deputat USR_PLUS; Ichim Cristian-Paul  - deputat USR_PLUS; Ion  Stelian-Cristian  - 
deputat USR_PLUS; Lazăr Ion-Marian  - deputat USR_PLUS; Lazăr Teodor  - deputat USR_PLUS; Lőrincz 
Ştefan-Iulian  - deputat USR_PLUS; Lupu Andrei-Răzvan  - deputat USR_PLUS; Miftode Marius-Andrei  - 
deputat USR_PLUS; Miruţă Radu-Dinel  - deputat USR_PLUS; Molnar Radu-Iulian  - deputat USR_PLUS; 
Moşteanu  Liviu-Ionuţ  - deputat USR_PLUS; Murariu Oana  - deputat USR_PLUS; Năsui  Claudiu-Iulius-
Gavril  - deputat USR_PLUS; Neagu Denisa-Elena  - deputat USR_PLUS; Özmen Oana-Marciana  - deputat 
USR_PLUS; Panait Radu  - deputat USR_PLUS; Poliţeanu Mihai-Laurenţiu  - deputat USR_PLUS; Pop  
Rareş-Tudor  - deputat USR_PLUS; Prună  Cristina-Mădălina  - deputat USR_PLUS; Prunean Alin-Costel  - 
deputat USR_PLUS; Rizea Cristina Camelia  - deputat USR_PLUS; Rodeanu  Bogdan-Ionel  - deputat 
USR_PLUS; Sas Lóránt-Zoltan  - deputat USR_PLUS; Seidler  Cristian-Gabriel  - deputat USR_PLUS; 
Stoica Diana  - deputat USR_PLUS; Teniţă Dragoş-Cătălin  - deputat USR_PLUS; Terente Eugen  - deputat 
USR_PLUS; Toda Daniel-Liviu  - deputat USR_PLUS; Ţoiu Oana-Silvia  - deputat USR_PLUS; Tulbure 
Simina-Geanina-Daniela  - deputat USR_PLUS; Ungureanu  Emanuel-Dumitru  - deputat USR_PLUS; 
Wiener Adrian  - deputat USR_PLUS

b309/2022
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru abrogarea Cap.XI din 
Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al 
senatorilor

Florean Ovidiu-Iosif  - senator Neafiliat; Iordache Ion  - senator Neafiliat; Oros Nechita-Adrian  - senator 
Neafiliat; Alexandru Victoria-Violeta  - deputat Neafiliat; Bola Bogdan-Alexandru  - deputat Neafiliat; Chira 
Claudiu-Martin  - deputat Neafiliat; Dancă Ionel  - deputat Neafiliat; Giugea  Nicolae  - deputat Neafiliat; 
Ionescu George  - deputat Neafiliat; Kocsis-Cristea Alexandru  - deputat Neafiliat; Miuţescu Gheorghe-
Adrian  - deputat Neafiliat; Orban Ludovic  - deputat Neafiliat; Plăiaşu Gabriel  - deputat Neafiliat; Ştefan 
Ion  - deputat Neafiliat; Tănase Antonel  - deputat Neafiliat

b310/2022

134

Propunere legislativă pentru modificarea art.270 din 
Legea nr.86/2006 privind Codul vamal al României

Berea Cristinel-Gabriel  - senator USR; Băltăreţu Viorel  - deputat USR_PLUS; Berescu Monica-Elena  - 
deputat USR_PLUS; Blaga Daniel-Codruţ  - deputat USR_PLUS; Botez  Mihai-Cătălin  - deputat 
USR_PLUS; Cambera Oana-Alexandra  - deputat USR_PLUS; Giurgiu Adrian  - deputat USR_PLUS; 
Havârneanu Filip  - deputat USR_PLUS; Ichim Cristian-Paul  - deputat USR_PLUS; Ilie Victor  - deputat 
USR_PLUS; Lupu Andrei-Răzvan  - deputat USR_PLUS; Miftode Marius-Andrei  - deputat USR_PLUS; 
Murariu Oana  - deputat USR_PLUS; Neagu Denisa-Elena  - deputat USR_PLUS; Poliţeanu Mihai-
Laurenţiu  - deputat USR_PLUS; Rizea Cristina Camelia  - deputat USR_PLUS; Sas Lóránt-Zoltan  - deputat 
USR_PLUS; Seidler  Cristian-Gabriel  - deputat USR_PLUS; Stoica Diana  - deputat USR_PLUS; Teniţă 
Dragoş-Cătălin  - deputat USR_PLUS; Todosiu Beniamin  - deputat USR_PLUS

L411/2022
în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

135

Propunere legislativă pentru modificarea și 
completarea Legii nr.678 din 2001 privind prevenirea 
și combaterea traficului de persoane, precum și 
pentru completarea art.28 din Ordonanța de urgență 
nr.97 din 2005 privind evidența, domiciliul, reședința 
și actele de identitate ale cetățenilor români

Berea Cristinel-Gabriel  - senator USR; Bob Virgil Marius  - senator USR; Bodea  Marius  - senator USR; 
Bordei Cristian  - senator USR; Dinică Silvia-Monica  - senator USR; Ghica Cristian  - senator USR; Ivan 
Dan  - senator USR; Mihail Radu-Mihai  - senator USR; Mureşan Claudiu-Marinel  - senator USR; Negoi 
Eugen-Remus  - senator USR; Oprinoiu Aurel  - senator USR; Pălărie Ştefan  - senator USR; Spătaru Elena-
Simona  - senator USR; Trifan Raoul-Adrian  - senator USR; Vicol Costel  - senator USR; Vlad Sergiu 
Cosmin  - senator USR; Zob Alexandru-Robert  - senator USR; Badea Mihai-Alexandru  - deputat 
USR_PLUS; Băltăreţu Viorel  - deputat USR_PLUS; Berescu Monica-Elena  - deputat USR_PLUS; Blaga 
Daniel-Codruţ  - deputat USR_PLUS; Burduja Sebastian-Ioan  - deputat PNL; Buzoianu Diana-Anda  - 
deputat USR_PLUS; Calista  Mara-Daniela  - deputat PNL; Cambera Oana-Alexandra  - deputat 
USR_PLUS; Ciornei Radu Tudor  - deputat USR_PLUS; Fălcoi Nicu  - deputat USR_PLUS; Havârneanu 
Filip  - deputat USR_PLUS; Ichim Cristian-Paul  - deputat USR_PLUS; Lőrincz Ştefan-Iulian  - deputat 
USR_PLUS; Molnar Radu-Iulian  - deputat USR_PLUS; Neagu Denisa-Elena  - deputat USR_PLUS; Özmen 
Oana-Marciana  - deputat USR_PLUS; Poliţeanu Mihai-Laurenţiu  - deputat USR_PLUS; Rizea Cristina 
Camelia  - deputat USR_PLUS; Sas Lóránt-Zoltan  - deputat USR_PLUS; Stoica Diana  - deputat 
USR_PLUS; Todosiu Beniamin  - deputat USR_PLUS; Ţoiu Oana-Silvia  - deputat USR_PLUS; Tulbure 
Simina-Geanina-Daniela  - deputat USR_PLUS; Ungureanu  Emanuel-Dumitru  - deputat USR_PLUS

L412/2022
în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

136
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011

Anisie Monica-Cristina  - senator PNL; Alexe Florin-Alexandru  - deputat PNL; Atanasiu Onuţ Valeriu  - 
deputat PNL; Barcari Rodica-Luminiţa  - deputat PNL; Bucura-Oprescu Simona  - deputat PSD; Burduja 
Sebastian-Ioan  - deputat PNL; Calista  Mara-Daniela  - deputat PNL; Cazan Laurenţiu-Nicolae  - deputat 
PNL; Ciofu Cătălina  - deputat PNL; Huţucă  Bogdan-Iulian  - deputat PNL; Miftode Marius-Andrei  - deputat 
USR_PLUS; Miklós Zoltán  - deputat UDMR; Morar Olivia-Diana  - deputat PNL; Muraru Iulian-Alexandru  - 
deputat PNL; Popescu  Pavel  - deputat PNL; Roman  Florin-Claudiu  - deputat PNL; Tătaru Nelu  - deputat 
PNL

L414/2022
în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

137

Propunere legislativă pentru completarea şi 
modificarea art.269 din Legea educaţiei naţionale 
nr.1/2011

Anisie Monica-Cristina  - senator PNL; Muntean Lucica Dina  - senator PNL; Novák Csaba-Zoltán  - senator 
UDMR; Pandea Ciprian  - senator PNL; Atanasiu Onuţ Valeriu  - deputat PNL; Băcanu Cristian-Tudor  - 
deputat PNL; Barcari Rodica-Luminiţa  - deputat PNL; Buican Cristian  - deputat PNL; Bulai Oana-Gianina  - 
deputat PSD; Burduja Sebastian-Ioan  - deputat PNL; Calotă Florică Ică  - deputat PNL; Căuş Vasile-Aurel  - 
deputat PNL; Ciofu Cătălina  - deputat PNL; Cozmanciuc Corneliu-Mugurel  - deputat PNL; Dumitru Florian-
Emil  - deputat PNL; Gál Károly  - deputat UDMR; Gheorghe Andrei-Daniel  - deputat PNL; Hărătău Elena  - 
deputat PNL; Huţucă  Bogdan-Iulian  - deputat PNL; Intotero Natalia-Elena  - deputat PSD; Ivan Bogdan-
Gruia  - deputat PSD; Kiss János  - deputat PNL; Manea Cătălin-Zamfir  - deputat Pro-Europa (minoritãti); 
Mărculescu Dumitru  - deputat PNL; Marşalic Jaro Norbert  - deputat PNL; Moldovan  Sorin-Dan  - deputat 
PNL; Morar Olivia-Diana  - deputat PNL; Muraru Iulian-Alexandru  - deputat PNL; Nechita Aurel  - deputat 
PSD; Rujan Dumitru  - deputat PNL; Sărmaş Ioan-Sabin  - deputat PNL; Şişcu George  - deputat PNL; 
Stănescu Vetuţa  - deputat PNL; Stoian Maria  - deputat PNL; Szabó Ödön  - deputat UDMR; Tătaru Nelu  - 
deputat PNL; Ţepeluş Laurenţiu-Cristinel  - deputat PSD; Vecerdi Cristina-Agnes  - deputat PNL; Zisopol 
Dragoş-Gabriel  - deputat UER (minoritãti)

L415/2022
în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

138

Propunere legislativă pentru modificarea alineatului 
(15 indice 1) al articolului 7 punctul (3) litera c) din 
Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcții

Boancă Rodica  - senator AUR; Cătană Gheorghe-Adrian  - senator AUR; Cioromelea Valentin-Rică  - 
senator AUR; Cosma Dorinel  - senator AUR; Costea Adrian  - senator AUR; Dăneasă Mircea  - senator 
AUR; Mateescu Sorin-Cristian  - senator AUR; Târziu Claudiu-Richard  - senator AUR; Acatrinei Dorel-
Gheorghe  - deputat AUR; Axinia Adrian-George  - deputat AUR; Coleşa Ilie-Alin  - deputat AUR; Enachi 
Raisa  - deputat AUR; Focşa Dumitru-Viorel  - deputat AUR; Grădinaru Radu Vicențiu  - deputat AUR; 
Muncaciu Sorin-Titus  - deputat AUR; Nagy Vasile  - deputat AUR; Puşcaşu Lucian-Florin  - deputat AUR; 
Scripnic Lilian  - deputat AUR; Şerban Gianina  - deputat AUR; Simion George-Nicolae  - deputat AUR; 
Stoica Ciprian-Titi  - deputat AUR; Suciu Sebastian-Ilie  - deputat AUR; Tanasă Dan  - deputat AUR

L417/2022
în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

139
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru modificarea și 
completarea Legii 227/2015 privind Codul fiscal

Berea Cristinel-Gabriel  - senator USR; Bob Virgil Marius  - senator USR; Darău Ambrozie-Irineu  - senator 
USR; Mureşan Claudiu-Marinel  - senator USR; Nazare Alexandru  - senator PNL; Negoi Eugen-Remus  - 
senator USR; Pălărie Ştefan  - senator USR; Poteraş Cosmin-Marian  - senator USR; Vicol Costel  - senator 
USR; Vlad Sergiu Cosmin  - senator USR; Andrei  Alexandru-Ioan  - deputat PNL; Andronache Gabriel  - 
deputat PNL; Ardelean Ben-Oni  - deputat PNL; Atanasiu Onuţ Valeriu  - deputat PNL; Avrămescu Gabriel-
Ioan  - deputat PNL; Badea Mihai-Alexandru  - deputat USR_PLUS; Balint  Liviu-Ioan  - deputat PNL; 
Băltăreţu Viorel  - deputat USR_PLUS; Banias Mircea-Marius  - deputat PNL; Barcari Rodica-Luminiţa  - 
deputat PNL; Blaga Daniel-Codruţ  - deputat USR_PLUS; Bota Călin-Ioan  - deputat PNL; Botez  Mihai-
Cătălin  - deputat USR_PLUS; Buican Cristian  - deputat PNL; Burciu  Cristina  - deputat PNL; Buzoianu 
Diana-Anda  - deputat USR_PLUS; Calista  Mara-Daniela  - deputat PNL; Cambera Oana-Alexandra  - 
deputat USR_PLUS; Cazan Laurenţiu-Nicolae  - deputat PNL; Chichirău  Cosette-Paula  - deputat 
USR_PLUS; Cozma Adrian-Felician  - deputat PNL; Cruşoveanu Marian  - deputat PNL; Csép  Éva-
Andrea  - deputat UDMR; Drancă Andrei-Iulian  - deputat USR_PLUS; Dumitru Florian-Emil  - deputat PNL; 
Fechet Mircea  - deputat PNL; Gheba Daniel-Sorin  - deputat USR_PLUS; Gheorghiu  Bogdan  - deputat 
PNL; Giurgiu Adrian  - deputat USR_PLUS; Gudu Michael  - deputat PNL; Hangan Pollyanna-Hanellore  - 
deputat USR_PLUS; Hărătău Elena  - deputat PNL; Havârneanu Filip  - deputat USR_PLUS; Horga Maria-
Gabriela  - deputat PNL; Huţucă  Bogdan-Iulian  - deputat PNL; Ichim Cristian-Paul  - deputat USR_PLUS; 
Ignat Ion Alin Dan  - deputat PNL; Ilie Victor  - deputat USR_PLUS; Ion  Stelian-Cristian  - deputat 
USR_PLUS; Lazăr Teodor  - deputat USR_PLUS; Leoreanu  Laurenţiu-Dan  - deputat PNL; Longher 
Ghervazen  - deputat UPR (minoritãti); Lungoci Dumitru-Lucian  - deputat PSD; Lupu Andrei-Răzvan  - 
deputat USR_PLUS; Mărculescu Dumitru  - deputat PNL; Merka Adrian-Miroslav  - deputat UDSCR 
(minoritãti); Miftode Marius-Andrei  - deputat USR_PLUS; Miklós Zoltán  - deputat UDMR; Moldovan  Sorin-
Dan  - deputat PNL; Molnar Ervin  - deputat PNL; Molnar Radu-Iulian  - deputat USR_PLUS; Morar Olivia-
Diana  - deputat PNL; Murariu Oana  - deputat USR_PLUS; Năcuţă Sorin  - deputat PNL; Pecingină 
Gheorghe  - deputat PNL; Polak Tudor  - deputat PNL; Pop  Rareş-Tudor  - deputat USR_PLUS; Popa 
Alexandru  - deputat PNL; Rizea Cristina Camelia  - deputat USR_PLUS; Roman  Florin-Claudiu  - deputat 
PNL; Roşca Mircea  - deputat PNL; Rujan Dumitru  - deputat PNL; Seidler  Cristian-Gabriel  - deputat 
USR_PLUS; Sighiartău  Robert-Ionatan  - deputat PNL; Şişcu George  - deputat PNL; Ştirbu Gigel-Sorinel  - 
deputat PNL; Stoica Ştefan-Bucur  - deputat PNL; Teniţă Dragoş-Cătălin  - deputat USR_PLUS; Thellmann 
Christine  - deputat PNL; Toda Daniel-Liviu  - deputat USR_PLUS; Todosiu Beniamin  - deputat USR_PLUS; 
Trăilă Cristina  - deputat PNL; Ţuţuianu Marius-Horia  - deputat PSD; Ungureanu  Emanuel-Dumitru  - 
deputat USR_PLUS; Vecerdi Cristina-Agnes  - deputat PNL; Vîlceanu  Dan  - deputat PNL

L420/2022
în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

140

Propunere legislativă pentru modificarea art.118 
alin(1) din Ordonanţa de urgenţă nr.195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice

Resmeriţă Cornel-Cristian  - senator PSD; Amet Varol  - deputat UDTTMR (minoritãti); Cîtea  Vasile  - 
deputat PSD; Georgescu  Nicolae  - deputat PSD; Neaţă  Eugen  - deputat PSD; Niţă  Nicu  - deputat PSD; 
Popa  Ştefan-Ovidiu  - deputat PSD; Popica Eduard-Andrei  - deputat PSD; Salan Viorel  - deputat PSD; 
Solomon Adrian  - deputat PSD; Stativă Irinel-Ioan  - deputat PSD; Toma  Ilie  - deputat PSD

L421/2022
în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului
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Propunere legislativă privind completarea 
Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2002 
privind circulația pe drumurile publice

Berea Cristinel-Gabriel  - senator USR; Bîca Iulian-Mihail  - senator PNL; Bodea  Marius  - senator USR; 
Bordei Cristian  - senator USR; Darău Ambrozie-Irineu  - senator USR; Fenechiu Cătălin-Daniel  - senator 
PNL; Mihail Radu-Mihai  - senator USR; Mîndruţă Gheorghiţă  - senator USR; Negoi Eugen-Remus  - 
senator USR; Pauliuc Nicoleta  - senator PNL; Vicol Costel  - senator USR; Voiculescu Liviu-Dumitru  - 
senator PNL; Giurgiu Adrian  - deputat USR_PLUS; Ichim Cristian-Paul  - deputat USR_PLUS; Todosiu 
Beniamin  - deputat USR_PLUS

b326/2022
trimis spre avizare

142

Propunere legislativă pentru modificarea și 
completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal

Cionoiu Nicuşor  - senator PSD; Cuc  Alexandru-Răzvan  - senator PSD; Dunca Marius-Alexandru  - senator 
PSD; Humelnicu Marius  - senator PSD; Matei Constantin-Bogdan  - senator PSD; Mihai Alfred-Laurenţiu-
Antonio  - senator PSD; Mirea Siminica  - senator PSD; Toanchină Marius-Gheorghe  - senator PSD; Trufin 
Lucian  - senator PSD; Vlaşin Sorin  - senator PSD; Adomnicăi Mirela-Elena  - deputat PSD; Budăi  Marius-
Constantin  - deputat PSD; Chirilă Virgil Alin  - deputat PSD; Damian Romulus-Marius  - deputat PSD; Florea 
Daniel  - deputat PSD; Folescu Cornel-Vasile  - deputat PSD; Goleac Nicoleta-Matilda  - deputat PSD; 
Holban  Georgeta-Carmen  - deputat PSD; Huţu Alexandra  - deputat PSD; Ivan Bogdan-Gruia  - deputat 
PSD; Manta Claudiu  - deputat PSD; Neaga Florian-Claudiu  - deputat PSD; Niţă  Nicu  - deputat PSD; 
Oteşanu  Daniela  - deputat PSD; Pavelescu Nicolae  - deputat PSD; Peţa-Ştefănescu Eliza-Mădălina  - 
deputat PSD; Predescu Ana-Loredana  - deputat PSD; Rasaliu Marian-Iulian  - deputat PSD; Sandu 
Viorica  - deputat PSD; Şlincu Dan-Constantin  - deputat PSD; Toma  Ilie  - deputat PSD; Tuhuţ Radu-
Marcel  - deputat PSD

b333/2022
trimis spre avizare
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Propunere legislativă pentru modificarea și 
completarea Legii nr.217/2016 privind diminuarea 
risipei alimentare

Berea Cristinel-Gabriel  - senator USR; Bob Virgil Marius  - senator USR; Bodea  Marius  - senator USR; 
Bordei Cristian  - senator USR; Cernic Sebastian  - senator USR; Császár Károly Zsolt  - senator UDMR; 
Darău Ambrozie-Irineu  - senator USR; Dinică Silvia-Monica  - senator USR; Dragu Anca Dana  - senator 
USR; Ghica Cristian  - senator USR; Kovács Irina Elisabeta  - senator UDMR; Mîndruţă Gheorghiţă  - 
senator USR; Mircescu Ion-Narcis  - senator USR; Negoi Eugen-Remus  - senator USR; Novák Csaba-
Zoltán  - senator UDMR; Oprinoiu Aurel  - senator USR; Pălărie Ştefan  - senator USR; Popescu Ion-
Dragoş  - senator USR; Poteraş Cosmin-Marian  - senator USR; Spătaru Elena-Simona  - senator USR; 
Trifan Raoul-Adrian  - senator USR; Vicol Costel  - senator USR; Vlad Sergiu Cosmin  - senator USR; 
Achimaş-Cadariu Patriciu-Andrei  - deputat PSD; Adomnicăi Mirela-Elena  - deputat PSD; Albotă Emil-
Florin  - deputat PSD; Alda Adrian  - deputat PSD; Alexe Florin-Alexandru  - deputat PNL; Apostol Alin-
Gabriel  - deputat USR_PLUS; Atanasiu Onuţ Valeriu  - deputat PNL; Avrămescu Gabriel-Ioan  - deputat 
PNL; Badea Mihai-Alexandru  - deputat USR_PLUS; Bălăşoiu Aurel  - deputat PSD; Băltăreţu Viorel  - 
deputat USR_PLUS; Barcari Rodica-Luminiţa  - deputat PNL; Barna Ilie-Dan  - deputat USR_PLUS; Bende  
Sándor  - deputat UDMR; Benedek  Zacharie  - deputat UDMR; Bîlcea Ovidiu-Sergiu  - deputat PNL; Blaga 
Daniel-Codruţ  - deputat USR_PLUS; Bota Călin-Ioan  - deputat PNL; Botez  Mihai-Cătălin  - deputat 
USR_PLUS; Bucura-Oprescu Simona  - deputat PSD; Buicu Corneliu-Florin  - deputat PSD; Bulai Oana-
Gianina  - deputat PSD; Burciu  Cristina  - deputat PNL; Buzoianu Diana-Anda  - deputat USR_PLUS; Calotă
Florică Ică  - deputat PNL; Cambera Oana-Alexandra  - deputat USR_PLUS; Cătăuţă Ana-Maria  - deputat 
PSD; Chirilă Virgil Alin  - deputat PSD; Ciofu Cătălina  - deputat PNL; Ciornei Radu Tudor  - deputat 
USR_PLUS; Cozma Adrian-Felician  - deputat PNL; Cozmanciuc Corneliu-Mugurel  - deputat PNL; Cristea 
Andi-Lucian  - deputat PSD; Cristescu Radu-Mihai  - deputat PSD; Cristian Brian  - deputat USR_PLUS; 
Cruşoveanu Marian  - deputat PNL; Csép  Éva-Andrea  - deputat UDMR; Csoma  Botond  - deputat UDMR; 
Dumitrache Ileana-Cristina  - deputat PSD; Dumitrescu Raluca Giorgiana  - deputat PSD; Dunava  Costel 
Neculai  - deputat PSD; Fădor  Angelica  - deputat PNL; Făgărăşian Valentin-Ilie  - deputat PNL; Fechet 
Mircea  - deputat PNL; Florea Daniel  - deputat PSD; Gál Károly  - deputat UDMR; Georgescu  Nicolae  - 
deputat PSD; Gheba Daniel-Sorin  - deputat USR_PLUS; Gheorghiu  Bogdan  - deputat PNL; Gîdei 
Laurenţiu-Viorel  - deputat PSD; Giurgiu Adrian  - deputat USR_PLUS; Gliga Dumitriţa  - deputat PSD; 
Goleac Nicoleta-Matilda  - deputat PSD; Grecu Ion-Cătălin  - deputat PSD; Hajdu Gábor  - deputat UDMR; 
Hărătău Elena  - deputat PNL; Havârneanu Filip  - deputat USR_PLUS; Hurduzeu Florin-Silviu  - deputat 
PSD; Huţu Alexandra  - deputat PSD; Iancu  Marius-Ionel  - deputat PSD; Ichim Cristian-Paul  - deputat 
USR_PLUS; Ilişanu  Claudiu-Augustin  - deputat PSD; Intotero Natalia-Elena  - deputat PSD; Ivan Bogdan-
Gruia  - deputat PSD; Kelemen Attila  - deputat UDMR; Kolcsár Anquetil-Károly  - deputat UDMR; Könczei 
Csaba  - deputat UDMR; Ladányi László-Zsolt  - deputat UDMR; Lazăr Teodor  - deputat USR_PLUS; Lupu 
Andrei-Răzvan  - deputat USR_PLUS; Macovei  Silviu Nicu  - deputat PSD; Magyar  Loránd-Bálint  - deputat 
UDMR; Manea Cătălin-Zamfir  - deputat Pro-Europa (minoritãti); Mang Ioan  - deputat PSD; Manta Claudiu  - 
deputat PSD; Mărculescu Dumitru  - deputat PNL; Marin Laurențiu Dan  - deputat PSD; Miftode Marius-
Andrei  - deputat USR_PLUS; Mihalcea Remus-Gabriel  - deputat PSD; Miklós Zoltán  - deputat UDMR; 
Mircea Florin  - deputat PSD; Moisin Radu-Marin  - deputat PNL; Molnar Ervin  - deputat PNL; Molnar Radu-
Iulian  - deputat USR_PLUS; Morar Olivia-Diana  - deputat PNL; Murariu Oana  - deputat USR_PLUS; 
Muraru Iulian-Alexandru  - deputat PNL; Muşoiu  Ştefan  - deputat PSD; Năcuţă Sorin  - deputat PNL; Nagy 
Szabolcs  - deputat UDMR; Nassar Rodica  - deputat PSD; Neaga Florian-Claudiu  - deputat PSD; Neaţă  
Eugen  - deputat PSD; Ostaficiuc Marius-Eugen  - deputat PSD; Oteşanu  Daniela  - deputat PSD; Özmen 
Oana-Marciana  - deputat USR_PLUS; Paladi George-Adrian  - deputat PSD; Paraschiv  Rodica  - deputat 
PSD; Pavelescu Nicolae  - deputat PSD; Pecingină Gheorghe  - deputat PNL; Piper-Savu Florin  - deputat 
PSD; Polak Tudor  - deputat PNL; Popa  Ştefan-Ovidiu  - deputat PSD; Popescu Dan-Cristian  - deputat 
PSD; Popica Eduard-Andrei  - deputat PSD; Prunean Alin-Costel  - deputat USR_PLUS; Rizea Cristina 
Camelia  - deputat USR_PLUS; Rodeanu  Bogdan-Ionel  - deputat USR_PLUS; Roman  Florin-Claudiu  - 
deputat PNL; Roşca Mircea  - deputat PNL; Rujan Dumitru  - deputat PNL; Salan Viorel  - deputat PSD; 
Şandru Cosmin  - deputat PNL; Sandu Viorica  - deputat PSD; Sas Lóránt-Zoltan  - deputat USR_PLUS; 
Şerban Ciprian-Constantin  - deputat PSD; Seres Denes  - deputat UDMR; Solomon Adrian  - deputat PSD; 

b334/2022
trimis spre avizare
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Şoptică Costel  - deputat PNL; Stancu Paul  - deputat PSD; Stănescu Vetuţa  - deputat PNL; Stângă George-
Cătălin  - deputat PNL; Stativă Irinel-Ioan  - deputat PSD; Ştirbu Gigel-Sorinel  - deputat PNL; Stoian Maria  - 
deputat PNL; Stoica Diana  - deputat USR_PLUS; Suciu Vasile-Daniel  - deputat PSD; Teniţă Dragoş-
Cătălin  - deputat USR_PLUS; Teodoroiu Simona-Maya  - deputat PSD; Ţepeluş Laurenţiu-Cristinel  - 
deputat PSD; Terente Eugen  - deputat USR_PLUS; Thellmann Christine  - deputat PNL; Toader Bogdan-
Andrei  - deputat PSD; Toda Daniel-Liviu  - deputat USR_PLUS; Todosiu Beniamin  - deputat USR_PLUS; 
Ţoiu Oana-Silvia  - deputat USR_PLUS; Toma  Ilie  - deputat PSD; Toma Vasilică  - deputat PSD; Trif 
Bogdan Gheorghe  - deputat PSD; Tudorache Daniel  - deputat PSD; Tuhuţ Radu-Marcel  - deputat PSD; 
Tulbure Simina-Geanina-Daniela  - deputat USR_PLUS; Ungureanu  Emanuel-Dumitru  - deputat 
USR_PLUS; Vecerdi Cristina-Agnes  - deputat PNL; Zakarias Zoltán  - deputat UDMR

Propunere legislativă pentru modificarea articolului 
17 din Decretul-lege nr.118/1990 privind acordarea 
unor drepturi persoanelor persecutate din motive 
politice de dictatura instaurată în data de 6 martie 
1945, precum și celor deportate în străinătate, ori 
constituite în prizonieri

Dîncu Vasile  - senator PSD; Pauliuc Nicoleta  - senator PNL; Popescu  Pavel  - deputat PNL

b335/2022
trimis spre avizare

145

Propunere legislativă pentru abrogarea lit.ş) a art.99 
din Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi
 procurorilor

Dragu Anca Dana  - senator USR; Ghica Cristian  - senator USR; Ivan Dan  - senator USR; Negoi Eugen-
Remus  - senator USR; Vlad Sergiu Cosmin  - senator USR; Apostol Alin-Gabriel  - deputat USR_PLUS; 
Băltăreţu Viorel  - deputat USR_PLUS; Barna Ilie-Dan  - deputat USR_PLUS; Botez  Mihai-Cătălin  - deputat 
USR_PLUS; Cambera Oana-Alexandra  - deputat USR_PLUS; Chichirău  Cosette-Paula  - deputat 
USR_PLUS; Dehelean  Silviu  - deputat USR_PLUS; Gheba Daniel-Sorin  - deputat USR_PLUS; Giurgiu 
Adrian  - deputat USR_PLUS; Havârneanu Filip  - deputat USR_PLUS; Ion  Stelian-Cristian  - deputat 
USR_PLUS; Lazăr Ion-Marian  - deputat USR_PLUS; Lőrincz Ştefan-Iulian  - deputat USR_PLUS; Lupu 
Andrei-Răzvan  - deputat USR_PLUS; Molnar Radu-Iulian  - deputat USR_PLUS; Neagu Denisa-Elena  - 
deputat USR_PLUS; Panait Radu  - deputat USR_PLUS; Rizea Cristina Camelia  - deputat USR_PLUS; 
Rodeanu  Bogdan-Ionel  - deputat USR_PLUS; Sas Lóránt-Zoltan  - deputat USR_PLUS; Seidler  Cristian-
Gabriel  - deputat USR_PLUS; Stoica Diana  - deputat USR_PLUS; Teniţă Dragoş-Cătălin  - deputat 
USR_PLUS; Todosiu Beniamin  - deputat USR_PLUS; Ungureanu  Emanuel-Dumitru  - deputat USR_PLUS

L347/2022

Respins de ambele 
Camere

146

respins de Camera 
Deputatilor 
(25.05.2022)

respins de Senat 
(29.06.2022)
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Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței 
de urgență a Guvernului nr.91/2021 privind 
aprobarea continuării Programului-pilot de acordare 
a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 
150 de unități de învățământ preuniversitar de stat

Anisie Monica-Cristina  - senator PNL; Berea Cristinel-Gabriel  - senator USR; Bob Virgil Marius  - senator 
USR; Bodea  Marius  - senator USR; Bordei Cristian  - senator USR; Cernic Sebastian  - senator USR; 
Darău Ambrozie-Irineu  - senator USR; Dinică Silvia-Monica  - senator USR; Dragu Anca Dana  - senator 
USR; Ghica Cristian  - senator USR; Gorghiu Alina-Ştefania  - senator PNL; Hatos Adrian  - senator PNL; 
Ivan Dan  - senator USR; Kovács Irina Elisabeta  - senator UDMR; Mihail Radu-Mihai  - senator USR; 
Mîndruţă Gheorghiţă  - senator USR; Mircescu Ion-Narcis  - senator USR; Muntean Lucica Dina  - senator 
PNL; Mureşan Claudiu-Marinel  - senator USR; Negoi Eugen-Remus  - senator USR; Oprinoiu Aurel  - 
senator USR; Pălărie Ştefan  - senator USR; Popescu Ion-Dragoş  - senator USR; Postică Andrei  - senator 
USR; Poteraş Cosmin-Marian  - senator USR; Sbîrnea Liliana  - senator PSD; Spătaru Elena-Simona  - 
senator USR; Trifan Raoul-Adrian  - senator USR; Veştea Mihail  - senator PNL; Vicol Costel  - senator USR;
Vlad Sergiu Cosmin  - senator USR; Zob Alexandru-Robert  - senator USR; Atanasiu Onuţ Valeriu  - deputat 
PNL; Berescu Monica-Elena  - deputat USR_PLUS; Buzoianu Diana-Anda  - deputat USR_PLUS; Cambera 
Oana-Alexandra  - deputat USR_PLUS; Ciofu Cătălina  - deputat PNL; Cristian Brian  - deputat USR_PLUS; 
Havârneanu Filip  - deputat USR_PLUS; Ichim Cristian-Paul  - deputat USR_PLUS; Ilie Victor  - deputat 
USR_PLUS; Manea Cătălin-Zamfir  - deputat Pro-Europa (minoritãti); Miftode Marius-Andrei  - deputat 
USR_PLUS; Molnar Radu-Iulian  - deputat USR_PLUS; Morar Olivia-Diana  - deputat PNL; Murariu Oana  - 
deputat USR_PLUS; Poliţeanu Mihai-Laurenţiu  - deputat USR_PLUS; Predescu Ana-Loredana  - deputat 
PSD; Rasaliu Marian-Iulian  - deputat PSD; Sas Lóránt-Zoltan  - deputat USR_PLUS; Seidler  Cristian-
Gabriel  - deputat USR_PLUS; Teniţă Dragoş-Cătălin  - deputat USR_PLUS; Terente Eugen  - deputat 
USR_PLUS; Toda Daniel-Liviu  - deputat USR_PLUS; Tulbure Simina-Geanina-Daniela  - deputat 
USR_PLUS; Ungureanu  Emanuel-Dumitru  - deputat USR_PLUS; Vecerdi Cristina-Agnes  - deputat PNL

L375/2022
în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului
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Propunere legislativă pentru modificarea art.155 din 
Legea nr.286/2009 privind Codul penal

Cernic Sebastian  - senator USR; Mureşan Claudiu-Marinel  - senator USR; Oprinoiu Aurel  - senator USR; 
Pălărie Ştefan  - senator USR; Trifan Raoul-Adrian  - senator USR; Apostol Alin-Gabriel  - deputat 
USR_PLUS; Badea Mihai-Alexandru  - deputat USR_PLUS; Băltăreţu Viorel  - deputat USR_PLUS; Barna 
Ilie-Dan  - deputat USR_PLUS; Benga Tudor-Vlad  - deputat USR_PLUS; Berescu Monica-Elena  - deputat 
USR_PLUS; Blaga Daniel-Codruţ  - deputat USR_PLUS; Botez  Mihai-Cătălin  - deputat USR_PLUS; Bulai  
Iulian  - deputat USR_PLUS; Buzoianu Diana-Anda  - deputat USR_PLUS; Cambera Oana-Alexandra  - 
deputat USR_PLUS; Chichirău  Cosette-Paula  - deputat USR_PLUS; Ciornei Radu Tudor  - deputat 
USR_PLUS; Cristian Brian  - deputat USR_PLUS; Dehelean  Silviu  - deputat USR_PLUS; Drancă Andrei-
Iulian  - deputat USR_PLUS; Drulă  Cătălin  - deputat USR_PLUS; Fălcoi Nicu  - deputat USR_PLUS; 
Gheba Daniel-Sorin  - deputat USR_PLUS; Giurgiu Adrian  - deputat USR_PLUS; Hangan Pollyanna-
Hanellore  - deputat USR_PLUS; Havârneanu Filip  - deputat USR_PLUS; Ichim Cristian-Paul  - deputat 
USR_PLUS; Ilie Victor  - deputat USR_PLUS; Ion  Stelian-Cristian  - deputat USR_PLUS; Lazăr Ion-
Marian  - deputat USR_PLUS; Lőrincz Ştefan-Iulian  - deputat USR_PLUS; Lupu Andrei-Răzvan  - deputat 
USR_PLUS; Miftode Marius-Andrei  - deputat USR_PLUS; Miruţă Radu-Dinel  - deputat USR_PLUS; Molnar 
Radu-Iulian  - deputat USR_PLUS; Moşteanu  Liviu-Ionuţ  - deputat USR_PLUS; Murariu Oana  - deputat 
USR_PLUS; Neagu Denisa-Elena  - deputat USR_PLUS; Özmen Oana-Marciana  - deputat USR_PLUS; 
Poliţeanu Mihai-Laurenţiu  - deputat USR_PLUS; Prună  Cristina-Mădălina  - deputat USR_PLUS; Prunean 
Alin-Costel  - deputat USR_PLUS; Rizea Cristina Camelia  - deputat USR_PLUS; Rodeanu  Bogdan-Ionel  - 
deputat USR_PLUS; Sas Lóránt-Zoltan  - deputat USR_PLUS; Seidler  Cristian-Gabriel  - deputat 
USR_PLUS; Teniţă Dragoş-Cătălin  - deputat USR_PLUS; Terente Eugen  - deputat USR_PLUS; Toda 
Daniel-Liviu  - deputat USR_PLUS; Todosiu Beniamin  - deputat USR_PLUS; Ţoiu Oana-Silvia  - deputat 
USR_PLUS; Tulbure Simina-Geanina-Daniela  - deputat USR_PLUS; Ungureanu  Emanuel-Dumitru  - 
deputat USR_PLUS; Wiener Adrian  - deputat USR_PLUS

b341/2022
trimis spre avizare
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru declararea florii de 
bujor ca Floare Națională a României

Anastase Roberta-Alma  - senator PNL; Banu Claudia-Mihaela  - senator PNL; Bica  Dănuţ  - senator PNL; 
Bodog Florian-Dorel  - senator PSD; Bourceanu Septimiu-Sebastian  - senator PNL; Breahnă-Pravăţ Ionela-
Cristina  - senator PSD; Bumb  Sorin-Ioan  - senator PNL; Cazanciuc Robert-Marius  - senator PSD; 
Cîmpeanu Sorin Mihai  - senator PNL; Cionoiu Nicuşor  - senator PSD; Corlăţean Titus  - senator PSD; 
Creţu Gabriela  - senator PSD; Cristescu Ionel-Dănuţ  - senator PSD; Császár Károly Zsolt  - senator 
UDMR; Deneş Ioan  - senator PSD; Dragu Anca Dana  - senator USR; Dunca Marius-Alexandru  - senator 
PSD; Fejér László-Ödön  - senator UDMR; Firu Stela  - senator PNL; Fulgeanu-Moagher Laura-Mihaela  - 
senator PSD; Georgescu Laura  - senator PSD; Gorghiu Alina-Ştefania  - senator PNL; Guran Virgil  - 
senator PNL; Hatos Adrian  - senator PNL; Humelnicu Marius  - senator PSD; Iovanovici-Şoşoacă Diana  - 
senator Neafiliat; Kovács Irina Elisabeta  - senator UDMR; László Attila  - senator UDMR; Matei Constantin-
Bogdan  - senator PSD; Mazilu Liviu-Lucian  - senator PSD; Mirea Siminica  - senator PSD; Muntean Lucica 
Dina  - senator PNL; Oprea Ştefan-Radu  - senator PSD; Pauliuc Nicoleta  - senator PNL; Pîrvulescu 
Eugen  - senator PNL; Potecă Vasilică  - senator PNL; Purcărin Bianca-Mihaela  - senator PSD; Sbîrnea 
Liliana  - senator PSD; Scântei Laura-Iuliana  - senator PNL; Stocheci Cristina-Mariana  - senator PSD; 
Streinu Cercel Adrian  - senator PSD; Stroe Felix  - senator PSD; Tîlvăr Angel  - senator PSD; Trufin 
Lucian  - senator PSD; Veştea Mihail  - senator PNL; Vlaşin Sorin  - senator PSD; Cătăuţă Ana-Maria  - 
deputat PSD; Dinu  Cristina-Elena  - deputat PSD; Dumitrescu Raluca Giorgiana  - deputat PSD; Florea 
Daniel  - deputat PSD; Florea  Oana-Consuela  - deputat PSD; Gliga Dumitriţa  - deputat PSD; Goleac 
Nicoleta-Matilda  - deputat PSD; Holban  Georgeta-Carmen  - deputat PSD; Nassar Rodica  - deputat PSD; 
Sandu Viorica  - deputat PSD; Toader Bogdan-Andrei  - deputat PSD

L398/2022

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

149

adoptat de Senat 
(27.06.2022)

Propunere legislativă pentru modificarea și 
completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și 
promovarea drepturilor copilului

Anisie Monica-Cristina  - senator PNL; Boancă Rodica  - senator AUR; Cătană Gheorghe-Adrian  - senator 
AUR; Dragu Anca Dana  - senator USR; Fulgeanu-Moagher Laura-Mihaela  - senator PSD; Georgescu 
Laura  - senator PSD; Gorghiu Alina-Ştefania  - senator PNL; László Attila  - senator UDMR; Muntean Lucica
Dina  - senator PNL; Niculescu-Ţâgârlaş Cristian-Augustin  - senator PNL; Poteraş Cosmin-Marian  - senator
USR; Sbîrnea Liliana  - senator PSD; Spătaru Elena-Simona  - senator USR; Toanchină Marius-Gheorghe  - 
senator PSD

L399/2022
în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă privind registrul unic de control

Berea Cristinel-Gabriel  - senator USR; Bob Virgil Marius  - senator USR; Bodea  Marius  - senator USR; 
Bordei Cristian  - senator USR; Dragu Anca Dana  - senator USR; Ghica Cristian  - senator USR; Ivan Dan  - 
senator USR; Mîndruţă Gheorghiţă  - senator USR; Mircescu Ion-Narcis  - senator USR; Mureşan Claudiu-
Marinel  - senator USR; Nazare Alexandru  - senator PNL; Negoi Eugen-Remus  - senator USR; Pălărie 
Ştefan  - senator USR; Trifan Raoul-Adrian  - senator USR; Vicol Costel  - senator USR; Vlad Sergiu 
Cosmin  - senator USR; Zob Alexandru-Robert  - senator USR; Apostol Alin-Gabriel  - deputat USR_PLUS; 
Băltăreţu Viorel  - deputat USR_PLUS; Blaga Daniel-Codruţ  - deputat USR_PLUS; Buzoianu Diana-Anda  - 
deputat USR_PLUS; Cambera Oana-Alexandra  - deputat USR_PLUS; Ciornei Radu Tudor  - deputat 
USR_PLUS; Cristian Brian  - deputat USR_PLUS; Dehelean  Silviu  - deputat USR_PLUS; Gheba Daniel-
Sorin  - deputat USR_PLUS; Giurgiu Adrian  - deputat USR_PLUS; Havârneanu Filip  - deputat USR_PLUS; 
Ichim Cristian-Paul  - deputat USR_PLUS; Lazăr Ion-Marian  - deputat USR_PLUS; Lőrincz Ştefan-Iulian  - 
deputat USR_PLUS; Lupu Andrei-Răzvan  - deputat USR_PLUS; Molnar Radu-Iulian  - deputat USR_PLUS; 
Neagu Denisa-Elena  - deputat USR_PLUS; Özmen Oana-Marciana  - deputat USR_PLUS; Panait Radu  - 
deputat USR_PLUS; Prunean Alin-Costel  - deputat USR_PLUS; Rizea Cristina Camelia  - deputat 
USR_PLUS; Sas Lóránt-Zoltan  - deputat USR_PLUS; Seidler  Cristian-Gabriel  - deputat USR_PLUS; 
Stoica Diana  - deputat USR_PLUS; Teniţă Dragoş-Cătălin  - deputat USR_PLUS; Todosiu Beniamin  - 
deputat USR_PLUS; Ţoiu Oana-Silvia  - deputat USR_PLUS; Ungureanu  Emanuel-Dumitru  - deputat 
USR_PLUS; Wiener Adrian  - deputat USR_PLUS

b345/2022
trimis spre avizare
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Propunere legislativă pentru completarea și 
modificarea Legii privind organizării și funcționării 
statisticii oficiale în România nr.226/2009

Berea Cristinel-Gabriel  - senator USR; Bob Virgil Marius  - senator USR; Bodea  Marius  - senator USR; 
Bordei Cristian  - senator USR; Dragu Anca Dana  - senator USR; Ghica Cristian  - senator USR; Ivan Dan  - 
senator USR; Mircescu Ion-Narcis  - senator USR; Mureşan Claudiu-Marinel  - senator USR; Nazare 
Alexandru  - senator PNL; Negoi Eugen-Remus  - senator USR; Pălărie Ştefan  - senator USR; Trifan Raoul-
Adrian  - senator USR; Vicol Costel  - senator USR; Vlad Sergiu Cosmin  - senator USR; Zob Alexandru-
Robert  - senator USR; Apostol Alin-Gabriel  - deputat USR_PLUS; Băltăreţu Viorel  - deputat USR_PLUS; 
Blaga Daniel-Codruţ  - deputat USR_PLUS; Buzoianu Diana-Anda  - deputat USR_PLUS; Cambera Oana-
Alexandra  - deputat USR_PLUS; Ciornei Radu Tudor  - deputat USR_PLUS; Cristian Brian  - deputat 
USR_PLUS; Gheba Daniel-Sorin  - deputat USR_PLUS; Giurgiu Adrian  - deputat USR_PLUS; Havârneanu 
Filip  - deputat USR_PLUS; Ichim Cristian-Paul  - deputat USR_PLUS; Lazăr Ion-Marian  - deputat 
USR_PLUS; Lupu Andrei-Răzvan  - deputat USR_PLUS; Molnar Radu-Iulian  - deputat USR_PLUS; Özmen 
Oana-Marciana  - deputat USR_PLUS; Panait Radu  - deputat USR_PLUS; Rizea Cristina Camelia  - 
deputat USR_PLUS; Sas Lóránt-Zoltan  - deputat USR_PLUS; Seidler  Cristian-Gabriel  - deputat 
USR_PLUS; Stoica Diana  - deputat USR_PLUS; Teniţă Dragoş-Cătălin  - deputat USR_PLUS; Todosiu 
Beniamin  - deputat USR_PLUS; Ţoiu Oana-Silvia  - deputat USR_PLUS; Ungureanu  Emanuel-Dumitru  - 
deputat USR_PLUS; Wiener Adrian  - deputat USR_PLUS

b346/2022
trimis spre avizare
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru modificarea art.25 
alin.(1) și art.32 lit.i) din Ordonanța Guvernului 
nr.2/2000 privind organizarea activității de expertiză 
tehnică si judiciară și extrajudiciară

Bodea  Marius  - senator USR; Ivan Dan  - senator USR; Mureşan Claudiu-Marinel  - senator USR; Vicol 
Costel  - senator USR; Vlad Sergiu Cosmin  - senator USR; Apostol Alin-Gabriel  - deputat USR_PLUS; 
Băltăreţu Viorel  - deputat USR_PLUS; Barna Ilie-Dan  - deputat USR_PLUS; Blaga Daniel-Codruţ  - deputat 
USR_PLUS; Botez  Mihai-Cătălin  - deputat USR_PLUS; Bulai  Iulian  - deputat USR_PLUS; Buzoianu Diana
Anda  - deputat USR_PLUS; Cambera Oana-Alexandra  - deputat USR_PLUS; Chichirău  Cosette-Paula  - 
deputat USR_PLUS; Cristian Brian  - deputat USR_PLUS; Gheba Daniel-Sorin  - deputat USR_PLUS; 
Giurgiu Adrian  - deputat USR_PLUS; Hangan Pollyanna-Hanellore  - deputat USR_PLUS; Havârneanu 
Filip  - deputat USR_PLUS; Ichim Cristian-Paul  - deputat USR_PLUS; Ilie Victor  - deputat USR_PLUS; Ion  
Stelian-Cristian  - deputat USR_PLUS; Lazăr Ion-Marian  - deputat USR_PLUS; Lazăr Teodor  - deputat 
USR_PLUS; Lőrincz Ştefan-Iulian  - deputat USR_PLUS; Lupu Andrei-Răzvan  - deputat USR_PLUS; 
Miftode Marius-Andrei  - deputat USR_PLUS; Molnar Radu-Iulian  - deputat USR_PLUS; Murariu Oana  - 
deputat USR_PLUS; Năsui  Claudiu-Iulius-Gavril  - deputat USR_PLUS; Neagu Denisa-Elena  - deputat 
USR_PLUS; Özmen Oana-Marciana  - deputat USR_PLUS; Poliţeanu Mihai-Laurenţiu  - deputat 
USR_PLUS; Prună  Cristina-Mădălina  - deputat USR_PLUS; Prunean Alin-Costel  - deputat USR_PLUS; 
Rizea Cristina Camelia  - deputat USR_PLUS; Rodeanu  Bogdan-Ionel  - deputat USR_PLUS; Sas Lóránt-
Zoltan  - deputat USR_PLUS; Todosiu Beniamin  - deputat USR_PLUS; Ţoiu Oana-Silvia  - deputat 
USR_PLUS; Ungureanu  Emanuel-Dumitru  - deputat USR_PLUS

b347/2022
trimis spre avizare
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Propunere legislativă privind scutirea unităților 
administrativ-teritoriale de la plata unor taxe și tarife 
pentru proiecte de interes public

Antal István-Loránt  - senator UDMR; Bîca Iulian-Mihail  - senator PNL; Chirteş Ioan-Cristian  - senator PNL; 
Cionoiu Nicuşor  - senator PSD; Cristescu Ionel-Dănuţ  - senator PSD; Cristina Ioan  - senator PNL; Császár 
Károly Zsolt  - senator UDMR; Deneş Ioan  - senator PSD; Dunca Marius-Alexandru  - senator PSD; Guran 
Virgil  - senator PNL; Hatos Adrian  - senator PNL; Iordache Ion  - senator Neafiliat; Mutu Gabriel  - senator 
PSD; Novák Csaba-Zoltán  - senator UDMR; Potecă Vasilică  - senator PNL; Pufu Vlad-Mircea  - senator 
PNL; Resmeriţă Cornel-Cristian  - senator PSD; Scarlat George  - senator PNL; Alexandru Victoria-Violeta  - 
deputat Neafiliat; Bola Bogdan-Alexandru  - deputat Neafiliat; Chira Claudiu-Martin  - deputat Neafiliat; 
Giugea  Nicolae  - deputat Neafiliat; Ionescu George  - deputat Neafiliat; Kocsis-Cristea Alexandru  - deputat 
Neafiliat; Miuţescu Gheorghe-Adrian  - deputat Neafiliat; Orban Ludovic  - deputat Neafiliat; Plăiaşu Gabriel  -
deputat Neafiliat; Şovăială Constantin  - deputat Neafiliat; Ştefan Ion  - deputat Neafiliat; Tănase Antonel  - 
deputat Neafiliat

b350/2022
în procedurã 
parlamentarã la 
Camera Deputatilor
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru modificarea și 
completarea Ordonanței Guvernului nr.27/2011 
privind transporturile rutiere

Popescu Ion-Dragoş  - senator USR; Berescu Monica-Elena  - deputat USR_PLUS; Blaga Daniel-Codruţ  - 
deputat USR_PLUS; Botez  Mihai-Cătălin  - deputat USR_PLUS; Buzoianu Diana-Anda  - deputat 
USR_PLUS; Cambera Oana-Alexandra  - deputat USR_PLUS; Cristian Brian  - deputat USR_PLUS; Gheba 
Daniel-Sorin  - deputat USR_PLUS; Giurgiu Adrian  - deputat USR_PLUS; Ichim Cristian-Paul  - deputat 
USR_PLUS; Lazăr Ion-Marian  - deputat USR_PLUS; Lupu Andrei-Răzvan  - deputat USR_PLUS; Poliţeanu 
Mihai-Laurenţiu  - deputat USR_PLUS; Prunean Alin-Costel  - deputat USR_PLUS; Sas Lóránt-Zoltan  - 
deputat USR_PLUS; Seidler  Cristian-Gabriel  - deputat USR_PLUS; Stoica Diana  - deputat USR_PLUS; 
Toda Daniel-Liviu  - deputat USR_PLUS; Todosiu Beniamin  - deputat USR_PLUS; Ţoiu Oana-Silvia  - 
deputat USR_PLUS

b351/2022
trimis spre avizare
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Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței 
de urgență a Guvernului nr.155 din 21 
noiembrie2001, privind aprobarea programului de 
gestionare a câinilor fără stăpân

Boancă Rodica  - senator AUR; Cioromelea Valentin-Rică  - senator AUR; Cosma Dorinel  - senator AUR; 
Albişteanu Mihail  - deputat AUR; Andruşceac Antonio  - deputat AUR; Axinia Adrian-George  - deputat AUR;
Coleşa Ilie-Alin  - deputat AUR; Dămureanu Ringo  - deputat AUR; Enachi Raisa  - deputat AUR; Flucuş 
Dumitru  - deputat AUR; Focşa Dumitru-Viorel  - deputat AUR; Grădinaru Radu Vicențiu  - deputat AUR; 
Ivănuţă Cristian-Daniel  - deputat AUR; Mitrea Dumitrina  - deputat AUR; Nagy Vasile  - deputat AUR; Pop 
Darius  - deputat AUR; Puşcaşu Lucian-Florin  - deputat AUR; Scripnic Lilian  - deputat AUR; Şerban 
Gianina  - deputat AUR; Simion George-Nicolae  - deputat AUR; Stoica Ciprian-Titi  - deputat AUR; Suciu 
Sebastian-Ilie  - deputat AUR; Tanasă Dan  - deputat AUR

b353/2022
trimis spre avizare
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Propunere legislativă pentru completarea art.291 din 
Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările și completările ulterioare

László Attila  - senator UDMR; Oros Nechita-Adrian  - senator Neafiliat; Bola Bogdan-Alexandru  - deputat 
Neafiliat; Chira Claudiu-Martin  - deputat Neafiliat; Hajdu Gábor  - deputat UDMR; Ionescu George  - deputat 
Neafiliat; Kocsis-Cristea Alexandru  - deputat Neafiliat; Molnar Ervin  - deputat PNL; Năcuţă Sorin  - deputat 
PNL; Tănase Antonel  - deputat Neafiliat

b354/2022
trimis spre avizare
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Propunere legislativă pentru modificarea și 
completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de 
procedură penală

Anisie Monica-Cristina  - senator PNL; Boancă Rodica  - senator AUR; Cătană Gheorghe-Adrian  - senator 
AUR; Dragu Anca Dana  - senator USR; Fulgeanu-Moagher Laura-Mihaela  - senator PSD; Georgescu 
Laura  - senator PSD; Gorghiu Alina-Ştefania  - senator PNL; László Attila  - senator UDMR; Muntean Lucica
Dina  - senator PNL; Niculescu-Ţâgârlaş Cristian-Augustin  - senator PNL; Poteraş Cosmin-Marian  - senator
USR; Sbîrnea Liliana  - senator PSD; Spătaru Elena-Simona  - senator USR; Toanchină Marius-Gheorghe  - 
senator PSD

L400/2022

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

158

adoptat de Senat 
(29.06.2022)
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru prevenirea și 
combaterea cancerului

Azamfirei Leonard  - senator PSD; Banu Claudia-Mihaela  - senator PNL; Bica  Dănuţ  - senator PNL; Bîca 
Iulian-Mihail  - senator PNL; Bourceanu Septimiu-Sebastian  - senator PNL; Bumb  Sorin-Ioan  - senator 
PNL; Chirteş Ioan-Cristian  - senator PNL; Cîţu Florin-Vasile  - senator PNL; Ciucă Nicolae-Ionel  - senator 
PNL; Cristina Ioan  - senator PNL; Dragu Anca Dana  - senator USR; Fenechiu Cătălin-Daniel  - senator 
PNL; Gorghiu Alina-Ştefania  - senator PNL; Guran Virgil  - senator PNL; Hatos Adrian  - senator PNL; Ioan 
Raluca-Gabriela  - senator PNL; László Attila  - senator UDMR; Muntean Lucica Dina  - senator PNL; Neagu 
Nicolae  - senator PNL; Niculescu-Ţâgârlaş Cristian-Augustin  - senator PNL; Pauliuc Nicoleta  - senator 
PNL; Pîrvulescu Eugen  - senator PNL; Potecă Vasilică  - senator PNL; Pufu Vlad-Mircea  - senator PNL; 
Scântei Laura-Iuliana  - senator PNL; Streinu Cercel Adrian  - senator PSD; Ţapu Nazare Eugen  - senator 
PNL; Veştea Mihail  - senator PNL; Voiculescu Liviu-Dumitru  - senator PNL; Achimaş-Cadariu Patriciu-
Andrei  - deputat PSD; Adomnicăi Mirela-Elena  - deputat PSD; Albotă Emil-Florin  - deputat PSD; Alda 
Adrian  - deputat PSD; Alexe Florin-Alexandru  - deputat PNL; Andronache Gabriel  - deputat PNL; Atanasiu 
Onuţ Valeriu  - deputat PNL; Avrămescu Gabriel-Ioan  - deputat PNL; Badea Iulian-Alexandru  - deputat 
PSD; Balan Ioan  - deputat PNL; Bălăşoiu Aurel  - deputat PSD; Balint  Liviu-Ioan  - deputat PNL; Banias 
Mircea-Marius  - deputat PNL; Barbu Florin-Ionuţ  - deputat PSD; Barcari Rodica-Luminiţa  - deputat PNL; 
Bejinariu Eugen  - deputat PSD; Bîlcea Ovidiu-Sergiu  - deputat PNL; Bîrcă Constantin  - deputat PSD; Bota 
Călin-Ioan  - deputat PNL; Bucura-Oprescu Simona  - deputat PSD; Budăi  Marius-Constantin  - deputat 
PSD; Buicu Corneliu-Florin  - deputat PSD; Bulai Oana-Gianina  - deputat PSD; Burciu  Cristina  - deputat 
PNL; Calista  Mara-Daniela  - deputat PNL; Calotă Florică Ică  - deputat PNL; Cătăniciu Steluţa-Gustica  - 
deputat PSD; Cătăuţă Ana-Maria  - deputat PSD; Căuş Vasile-Aurel  - deputat PNL; Chesnoiu Adrian-Ionuţ  -
deputat PSD; Chirilă Virgil Alin  - deputat PSD; Ciofu Cătălina  - deputat PNL; Ciolacu Ion-Marcel  - deputat 
PSD; Cîtea  Vasile  - deputat PSD; Constantin Daniel  - deputat PNL; Cristea Andi-Lucian  - deputat PSD; 
Cristescu Radu-Mihai  - deputat PSD; Cupşa Ioan  - deputat PNL; Damian Romulus-Marius  - deputat PSD; 
Dinu  Cristina-Elena  - deputat PSD; Dumitrache Ileana-Cristina  - deputat PSD; Dumitrescu Raluca 
Giorgiana  - deputat PSD; Dumitru Florian-Emil  - deputat PNL; Dunava  Costel Neculai  - deputat PSD; 
Făgărăşian Valentin-Ilie  - deputat PNL; Fifor Mihai-Viorel  - deputat PSD; Florea Daniel  - deputat PSD; 
Florea  Oana-Consuela  - deputat PSD; Floroiu  Ionel  - deputat PSD; Folescu Cornel-Vasile  - deputat PSD; 
Furtună  Mirela  - deputat PSD; Gavrilescu Graţiela-Leocadia  - deputat PSD; Georgescu  Nicolae  - deputat 
PSD; Gheorghiu  Bogdan  - deputat PNL; Ghiţă Daniel-Florin  - deputat PSD; Gîdei Laurenţiu-Viorel  - 
deputat PSD; Gliga Dumitriţa  - deputat PSD; Goleac Nicoleta-Matilda  - deputat PSD; Grecu Ion-Cătălin  - 
deputat PSD; Grindeanu Sorin Mihai  - deputat PSD; Gudu Michael  - deputat PNL; Hărătău Elena  - deputat 
PNL; Holban  Georgeta-Carmen  - deputat PSD; Hurduzeu Florin-Silviu  - deputat PSD; Huţu Alexandra  - 
deputat PSD; Huţucă  Bogdan-Iulian  - deputat PNL; Iancu  Marius-Ionel  - deputat PSD; Ignat Ion Alin Dan  -
deputat PNL; Ilişanu  Claudiu-Augustin  - deputat PSD; Intotero Natalia-Elena  - deputat PSD; Ivan Bogdan-
Gruia  - deputat PSD; Kiss János  - deputat PNL; Leoreanu  Laurenţiu-Dan  - deputat PNL; Lungoci Dumitru-
Lucian  - deputat PSD; Lungu Romeo-Daniel  - deputat PSD; Macovei  Silviu Nicu  - deputat PSD; Mang 
Ioan  - deputat PSD; Manta Claudiu  - deputat PSD; Mărculescu Dumitru  - deputat PNL; Mărgărit  Mitică-
Marius  - deputat PSD; Marin Laurențiu Dan  - deputat PSD; Mihalcea Remus-Gabriel  - deputat PSD; 
Mihălcescu Carmen-Ileana  - deputat PSD; Mina Marian  - deputat PSD; Mircea Florin  - deputat PSD; Moisin
Radu-Marin  - deputat PNL; Molnar Ervin  - deputat PNL; Munteanu Remus  - deputat PSD; Muşoiu  Ştefan  -
deputat PSD; Năcuţă Sorin  - deputat PNL; Nassar Rodica  - deputat PSD; Neaga Florian-Claudiu  - deputat 
PSD; Neaţă  Eugen  - deputat PSD; Nechita Aurel  - deputat PSD; Niţă  Nicu  - deputat PSD; Ostaficiuc 
Marius-Eugen  - deputat PSD; Oteşanu  Daniela  - deputat PSD; Paladi George-Adrian  - deputat PSD; 
Paraschiv  Rodica  - deputat PSD; Pavelescu Nicolae  - deputat PSD; Peţa-Ştefănescu Eliza-Mădălina  - 
deputat PSD; Piper-Savu Florin  - deputat PSD; Popa Radu-Mihai  - deputat PSD; Popa  Ştefan-Ovidiu  - 
deputat PSD; Popescu Dan-Cristian  - deputat PSD; Popescu Vlad  - deputat PSD; Popica Eduard-Andrei  - 
deputat PSD; Predescu Ana-Loredana  - deputat PSD; Presură  Alexandra  - deputat PSD; Rafila 
Alexandru  - deputat PSD; Rasaliu Marian-Iulian  - deputat PSD; Roman  Florin-Claudiu  - deputat PNL; 
Roşca Mircea  - deputat PNL; Rujan Dumitru  - deputat PNL; Salan Viorel  - deputat PSD; Şandru Cosmin  - 
deputat PNL; Sandu Viorica  - deputat PSD; Sărmaş Ioan-Sabin  - deputat PNL; Şerban Ciprian-

b360/2022
trimis spre avizare
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Constantin  - deputat PSD; Şimon Gheorghe  - deputat PSD; Simonis Alfred-Robert  - deputat PSD; Şlincu 
Dan-Constantin  - deputat PSD; Şoldan Gheorghe  - deputat PSD; Solomon Adrian  - deputat PSD; Stancu 
Paul  - deputat PSD; Stativă Irinel-Ioan  - deputat PSD; Stoian Maria  - deputat PNL; Stoica Elena  - deputat 
PSD; Stoica Ştefan-Bucur  - deputat PNL; Suciu Vasile-Daniel  - deputat PSD; Ţachianu Marian  - deputat 
PSD; Tănăsescu  Alina-Elena  - deputat PSD; Tătaru Nelu  - deputat PNL; Teodoroiu Simona-Maya  - 
deputat PSD; Ţepeluş Laurenţiu-Cristinel  - deputat PSD; Thellmann Christine  - deputat PNL; Toader 
Bogdan-Andrei  - deputat PSD; Toma  Ilie  - deputat PSD; Toma Vasilică  - deputat PSD; Trăilă Cristina  - 
deputat PNL; Trif Bogdan Gheorghe  - deputat PSD; Tudorache Daniel  - deputat PSD; Tuhuţ Radu-Marcel  -
deputat PSD; Tuşa Adriana-Diana  - deputat PSD; Tuţă George-Cristian  - deputat PNL; Ţuţuianu Marius-
Horia  - deputat PSD; Vecerdi Cristina-Agnes  - deputat PNL; Vicol-Ciorbă Laura-Cătălina  - deputat PSD; 
Vîlceanu  Dan  - deputat PNL; Vulpescu Ioan  - deputat PSD; Weber Mihai  - deputat PSD; Zetea Gabriel-
Valer  - deputat PSD

Propunere legislativă privind modificarea și 
completarea Ordonanței de Urgență nr.195 din 12 
decembrie 2002 privind circulația pe drumurile 
publice*) - republicată

Dragu Anca Dana  - senator USR; Pălărie Ştefan  - senator USR; Andrei  Alexandru-Ioan  - deputat PNL; 
Băltăreţu Viorel  - deputat USR_PLUS; Blaga Daniel-Codruţ  - deputat USR_PLUS; Buican Cristian  - 
deputat PNL; Buzoianu Diana-Anda  - deputat USR_PLUS; Cambera Oana-Alexandra  - deputat 
USR_PLUS; Căuş Vasile-Aurel  - deputat PNL; Cristian Brian  - deputat USR_PLUS; Cruşoveanu Marian  - 
deputat PNL; Cupşa Ioan  - deputat PNL; Ichim Cristian-Paul  - deputat USR_PLUS; Kiss János  - deputat 
PNL; Lazăr Ion-Marian  - deputat USR_PLUS; Moisin Radu-Marin  - deputat PNL; Molnar Radu-Iulian  - 
deputat USR_PLUS; Murariu Oana  - deputat USR_PLUS; Năsui  Claudiu-Iulius-Gavril  - deputat 
USR_PLUS; Pecingină Gheorghe  - deputat PNL; Polak Tudor  - deputat PNL; Prunean Alin-Costel  - 
deputat USR_PLUS; Rizea Cristina Camelia  - deputat USR_PLUS; Roman  Florin-Claudiu  - deputat PNL; 
Roşca Mircea  - deputat PNL; Sas Lóránt-Zoltan  - deputat USR_PLUS; Şişcu George  - deputat PNL; Stoica
Diana  - deputat USR_PLUS; Teniţă Dragoş-Cătălin  - deputat USR_PLUS; Terente Eugen  - deputat 
USR_PLUS; Toda Daniel-Liviu  - deputat USR_PLUS; Tulbure Simina-Geanina-Daniela  - deputat 
USR_PLUS

b361/2022
trimis spre avizare

160

Propunere legislativă pentru modificarea art.21 
alin.(1) din Legea nr.223/2015 privind Pensiile 
militare de stat

Azamfirei Leonard  - senator PSD; Bodog Florian-Dorel  - senator PSD; Breahnă-Pravăţ Ionela-Cristina  - 
senator PSD; Cionoiu Nicuşor  - senator PSD; Cristescu Ionel-Dănuţ  - senator PSD; Cuc  Alexandru-
Răzvan  - senator PSD; Dunca Marius-Alexandru  - senator PSD; Fulgeanu-Moagher Laura-Mihaela  - 
senator PSD; Genoiu Mihail  - senator PSD; Humelnicu Marius  - senator PSD; Matei Constantin-Bogdan  - 
senator PSD; Matieş Călin-Gheorghe  - senator PSD; Mihai Alfred-Laurenţiu-Antonio  - senator PSD; Mirea 
Siminica  - senator PSD; Mocioalcă Ion  - senator PSD; Pistru Eusebiu-Manea  - senator PSD; Popa 
Maricel  - senator PSD; Prioteasa Ion  - senator PSD; Răducanu Sebastian  - senator PSD; Rotaru Ion  - 
senator PSD; Sbîrnea Liliana  - senator PSD; Stan Ioan  - senator PSD; Stănescu Paul  - senator PSD; 
Stocheci Cristina-Mariana  - senator PSD; Streinu Cercel Adrian  - senator PSD; Stroe Felix  - senator PSD; 
Toanchină Marius-Gheorghe  - senator PSD; Trufin Lucian  - senator PSD; Vlaşin Sorin  - senator PSD

b362/2022
trimis spre avizare
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Propunere legislativă pentru completarea articolului 
103 din Legea 53/2003 - Codul muncii

Azamfirei Leonard  - senator PSD; Bodog Florian-Dorel  - senator PSD; Breahnă-Pravăţ Ionela-Cristina  - 
senator PSD; Cazanciuc Robert-Marius  - senator PSD; Cionoiu Nicuşor  - senator PSD; Creţu Gabriela  - 
senator PSD; Cristescu Ionel-Dănuţ  - senator PSD; Cuc  Alexandru-Răzvan  - senator PSD; Deneş Ioan  - 
senator PSD; Dunca Marius-Alexandru  - senator PSD; Fulgeanu-Moagher Laura-Mihaela  - senator PSD; 
Genoiu Mihail  - senator PSD; Georgescu Laura  - senator PSD; Humelnicu Marius  - senator PSD; Matei 
Constantin-Bogdan  - senator PSD; Matieş Călin-Gheorghe  - senator PSD; Mazilu Liviu-Lucian  - senator 
PSD; Mihai Alfred-Laurenţiu-Antonio  - senator PSD; Mirea Siminica  - senator PSD; Mutu Gabriel  - senator 
PSD; Pistru Eusebiu-Manea  - senator PSD; Prioteasa Ion  - senator PSD; Răducanu Sebastian  - senator 
PSD; Resmeriţă Cornel-Cristian  - senator PSD; Rotaru Ion  - senator PSD; Rujan Ion-Cristinel  - senator 
PSD; Sbîrnea Liliana  - senator PSD; Stan Ioan  - senator PSD; Stănescu Paul  - senator PSD; Stocheci 
Cristina-Mariana  - senator PSD; Streinu Cercel Adrian  - senator PSD; Stroe Felix  - senator PSD; 
Toanchină Marius-Gheorghe  - senator PSD; Trufin Lucian  - senator PSD; Vlaşin Sorin  - senator PSD; 
Zamfir Daniel-Cătălin  - senator PSD

b363/2022
trimis spre avizare

162

Propunere legislativă privind modificarea Legii 
nr.227/2015 privind Codul fiscal

Berea Cristinel-Gabriel  - senator USR; Bob Virgil Marius  - senator USR; Bodea  Marius  - senator USR; 
Darău Ambrozie-Irineu  - senator USR; Dinică Silvia-Monica  - senator USR; Ghica Cristian  - senator USR; 
Ivan Dan  - senator USR; Mîndruţă Gheorghiţă  - senator USR; Mircescu Ion-Narcis  - senator USR; 
Mureşan Claudiu-Marinel  - senator USR; Oprinoiu Aurel  - senator USR; Popescu Ion-Dragoş  - senator 
USR; Postică Andrei  - senator USR; Poteraş Cosmin-Marian  - senator USR; Spătaru Elena-Simona  - 
senator USR; Trifan Raoul-Adrian  - senator USR; Vicol Costel  - senator USR; Vlad Sergiu Cosmin  - 
senator USR; Zob Alexandru-Robert  - senator USR; Atanasiu Onuţ Valeriu  - deputat PNL; Buzoianu Diana-
Anda  - deputat USR_PLUS; Cambera Oana-Alexandra  - deputat USR_PLUS; Ciofu Cătălina  - deputat 
PNL; Cristian Brian  - deputat USR_PLUS; Havârneanu Filip  - deputat USR_PLUS; Ichim Cristian-Paul  - 
deputat USR_PLUS; Miftode Marius-Andrei  - deputat USR_PLUS; Molnar Radu-Iulian  - deputat 
USR_PLUS; Murariu Oana  - deputat USR_PLUS; Năsui  Claudiu-Iulius-Gavril  - deputat USR_PLUS; 
Neagu Denisa-Elena  - deputat USR_PLUS; Poliţeanu Mihai-Laurenţiu  - deputat USR_PLUS; Predescu Ana
Loredana  - deputat PSD; Prunean Alin-Costel  - deputat USR_PLUS; Rasaliu Marian-Iulian  - deputat PSD; 
Sas Lóránt-Zoltan  - deputat USR_PLUS; Seidler  Cristian-Gabriel  - deputat USR_PLUS; Teniţă Dragoş-
Cătălin  - deputat USR_PLUS; Terente Eugen  - deputat USR_PLUS; Tulbure Simina-Geanina-Daniela  - 
deputat USR_PLUS

b365/2022
trimis spre avizare
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Propunere legislativă pentru modificarea Legii 
nr.1/2011 - Legea Educaţiei Naţionale, publicată în 
Monitorul Oficial al României, partea I, nr.18, din 10 
ianuarie 2011, cu modificările şi completările 
ulterioare

Aelenei Evdochia  - senator AUR; Boancă Rodica  - senator AUR; Breahnă-Pravăţ Ionela-Cristina  - senator 
PSD; Busuioc Andrei  - senator AUR; Cătană Gheorghe-Adrian  - senator AUR; Cioromelea Valentin-Rică  - 
senator AUR; Cosma Dorinel  - senator AUR; Costea Adrian  - senator AUR; Dăneasă Mircea  - senator 
AUR; Hangan Andrei  - senator AUR; Lavric Sorin  - senator AUR; Mateescu Sorin-Cristian  - senator AUR; 
Neagu Ionuţ  - senator AUR; Streinu Cercel Adrian  - senator PSD; Târziu Claudiu-Richard  - senator AUR; 
Acatrinei Dorel-Gheorghe  - deputat AUR; Aelenei Dănuţ  - deputat Neafiliat; Albişteanu Mihail  - deputat 
AUR; Andruşceac Antonio  - deputat AUR; Axinia Adrian-George  - deputat AUR; Intotero Natalia-Elena  - 
deputat PSD; Ivănuţă Cristian-Daniel  - deputat AUR; Muncaciu Sorin-Titus  - deputat AUR; Păunescu Silviu-
Titus  - deputat AUR; Puşcaşu Lucian-Florin  - deputat AUR; Şerban Gianina  - deputat AUR; Simion George-
Nicolae  - deputat AUR; Stoica Ciprian-Titi  - deputat AUR

b367/2022
în procedurã 
parlamentarã la 
Camera Deputatilor

164

Propunere legislativă pentru completarea Legii 
educației naționale nr.1/2011

Berea Cristinel-Gabriel  - senator USR; Bob Virgil Marius  - senator USR; Ghica Cristian  - senator USR; 
Ivan Dan  - senator USR; Negoi Eugen-Remus  - senator USR; Pălărie Ştefan  - senator USR; Spătaru 
Elena-Simona  - senator USR; Vlad Sergiu Cosmin  - senator USR; Alexandru Victoria-Violeta  - deputat 
Neafiliat; Apostol Alin-Gabriel  - deputat USR_PLUS; Băltăreţu Viorel  - deputat USR_PLUS; Blaga Daniel-
Codruţ  - deputat USR_PLUS; Bola Bogdan-Alexandru  - deputat Neafiliat; Buzoianu Diana-Anda  - deputat 
USR_PLUS; Cambera Oana-Alexandra  - deputat USR_PLUS; Cătăuţă Ana-Maria  - deputat PSD; 
Chichirău  Cosette-Paula  - deputat USR_PLUS; Cristian Brian  - deputat USR_PLUS; Făgărăşian Valentin-
Ilie  - deputat PNL; Gheorghe Andrei-Daniel  - deputat PNL; Giurgiu Adrian  - deputat USR_PLUS; 
Havârneanu Filip  - deputat USR_PLUS; Ichim Cristian-Paul  - deputat USR_PLUS; Intotero Natalia-Elena  - 
deputat PSD; Lazăr Ion-Marian  - deputat USR_PLUS; Lőrincz Ştefan-Iulian  - deputat USR_PLUS; Lupu 
Andrei-Răzvan  - deputat USR_PLUS; Miftode Marius-Andrei  - deputat USR_PLUS; Miruţă Radu-Dinel  - 
deputat USR_PLUS; Molnar Radu-Iulian  - deputat USR_PLUS; Năsui  Claudiu-Iulius-Gavril  - deputat 
USR_PLUS; Neagu Denisa-Elena  - deputat USR_PLUS; Rasaliu Marian-Iulian  - deputat PSD; Rizea 
Cristina Camelia  - deputat USR_PLUS; Rodeanu  Bogdan-Ionel  - deputat USR_PLUS; Seidler  Cristian-
Gabriel  - deputat USR_PLUS; Ştirbu Gigel-Sorinel  - deputat PNL; Teniţă Dragoş-Cătălin  - deputat 
USR_PLUS; Ţepeluş Laurenţiu-Cristinel  - deputat PSD; Toda Daniel-Liviu  - deputat USR_PLUS; Todosiu 
Beniamin  - deputat USR_PLUS; Ţoiu Oana-Silvia  - deputat USR_PLUS; Trif Bogdan Gheorghe  - deputat 
PSD; Tulbure Simina-Geanina-Daniela  - deputat USR_PLUS; Ungureanu  Emanuel-Dumitru  - deputat 
USR_PLUS

L379/2022

cu raport finalizat

165

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(08.06.2022)
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Propunere legislativă pentru modificarea și 
completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de 
procedură penală

Mureşan Claudiu-Marinel  - senator USR; Pălărie Ştefan  - senator USR; Vicol Costel  - senator USR; Badea 
Mihai-Alexandru  - deputat USR_PLUS; Băltăreţu Viorel  - deputat USR_PLUS; Berescu Monica-Elena  - 
deputat USR_PLUS; Botez  Mihai-Cătălin  - deputat USR_PLUS; Cambera Oana-Alexandra  - deputat 
USR_PLUS; Ilie Victor  - deputat USR_PLUS; Prunean Alin-Costel  - deputat USR_PLUS; Rizea Cristina 
Camelia  - deputat USR_PLUS; Sas Lóránt-Zoltan  - deputat USR_PLUS; Stoica Diana  - deputat 
USR_PLUS; Teniţă Dragoş-Cătălin  - deputat USR_PLUS; Terente Eugen  - deputat USR_PLUS; Ţoiu Oana
Silvia  - deputat USR_PLUS

b369/2022
trimis spre avizare

166

Propunere legislativă pentru modificarea și 
completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal și
 pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 
privind Codul de procedură penală

Banu Claudia-Mihaela  - senator PNL; Cuc  Alexandru-Răzvan  - senator PSD; Dogariu Eugen  - senator 
PSD; Fulgeanu-Moagher Laura-Mihaela  - senator PSD; Gorghiu Alina-Ştefania  - senator PNL; Ioan Raluca-
Gabriela  - senator PNL; Matei Constantin-Bogdan  - senator PSD; Oprea Ştefan-Radu  - senator PSD; Puiu 
Ovidiu  - senator PSD; Resmeriţă Cornel-Cristian  - senator PSD; Rujan Ion-Cristinel  - senator PSD; Scântei
Laura-Iuliana  - senator PNL; Vicol-Ciorbă Laura-Cătălina  - deputat PSD

L423/2022

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere

167

adoptat de Senat 
(29.06.2022)

Buletin legislativ sesiunea februarie - iunie 2022 
Biroul baze de date economice și legislative 

                        Informații la data de 5 iulie 240



Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă privind modificarea şi 
completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, 
de susţinere a bibliotecilor prin reglementarea 
facilităţii de direcţionare a 3,5% din impozitul pe 
venit către bibliotecile de drept public cu 
personalitate juridică de către contribuabilii persoane 
fizice

Berea Cristinel-Gabriel  - senator USR; Bodea  Marius  - senator USR; Bordei Cristian  - senator USR; 
Cernic Sebastian  - senator USR; Darău Ambrozie-Irineu  - senator USR; Dinică Silvia-Monica  - senator 
USR; Dragu Anca Dana  - senator USR; Ghica Cristian  - senator USR; Ivan Dan  - senator USR; Mihail 
Radu-Mihai  - senator USR; Mîndruţă Gheorghiţă  - senator USR; Mircescu Ion-Narcis  - senator USR; Negoi
Eugen-Remus  - senator USR; Oprinoiu Aurel  - senator USR; Pălărie Ştefan  - senator USR; Popescu Ion-
Dragoş  - senator USR; Postică Andrei  - senator USR; Poteraş Cosmin-Marian  - senator Neafiliat; Vicol 
Costel  - senator USR; Vlad Sergiu Cosmin  - senator USR; Apostol Alin-Gabriel  - deputat USR_PLUS; 
Badea Iulian-Alexandru  - deputat PSD; Băltăreţu Viorel  - deputat USR; Barna Ilie-Dan  - deputat 
USR_PLUS; Blaga Daniel-Codruţ  - deputat USR_PLUS; Botez  Mihai-Cătălin  - deputat USR_PLUS; Bulai  
Iulian  - deputat USR_PLUS; Buzoianu Diana-Anda  - deputat USR_PLUS; Cambera Oana-Alexandra  - 
deputat USR_PLUS; Cătăuţă Ana-Maria  - deputat PSD; Chichirău  Cosette-Paula  - deputat USR_PLUS; 
Ciornei Radu Tudor  - deputat USR_PLUS; Cristian Brian  - deputat USR_PLUS; Dehelean  Silviu  - deputat 
USR_PLUS; Fălcoi Nicu  - deputat USR_PLUS; Gheba Daniel-Sorin  - deputat USR_PLUS; Giurgiu Adrian  -
deputat USR_PLUS; Hangan Pollyanna-Hanellore  - deputat USR_PLUS; Havârneanu Filip  - deputat 
USR_PLUS; Ichim Cristian-Paul  - deputat USR_PLUS; Ilie Victor  - deputat USR_PLUS; Ion  Stelian-
Cristian  - deputat USR_PLUS; Lazăr Ion-Marian  - deputat USR_PLUS; Lazăr Teodor  - deputat 
USR_PLUS; Lőrincz Ştefan-Iulian  - deputat USR_PLUS; Lupu Andrei-Răzvan  - deputat USR_PLUS; Miruţă
Radu-Dinel  - deputat USR_PLUS; Molnar Radu-Iulian  - deputat USR_PLUS; Murariu Oana  - deputat 
USR_PLUS; Năsui  Claudiu-Iulius-Gavril  - deputat USR_PLUS; Neagu Denisa-Elena  - deputat USR_PLUS;
Özmen Oana-Marciana  - deputat PNL; Panait Radu  - deputat USR_PLUS; Poliţeanu Mihai-Laurenţiu  - 
deputat USR_PLUS; Prună  Cristina-Mădălina  - deputat USR_PLUS; Prunean Alin-Costel  - deputat 
USR_PLUS; Rizea Cristina Camelia  - deputat USR_PLUS; Sas Lóránt-Zoltan  - deputat USR_PLUS; Stoica 
Diana  - deputat USR_PLUS; Teniţă Dragoş-Cătălin  - deputat USR_PLUS; Terente Eugen  - deputat 
USR_PLUS; Toda Daniel-Liviu  - deputat USR_PLUS; Todosiu Beniamin  - deputat USR_PLUS; Ţoiu Oana-
Silvia  - deputat USR_PLUS; Tuţă George-Cristian  - deputat PNL; Wiener Adrian  - deputat USR_PLUS

b373/2022
trimis spre avizare

168

Propunere legislativă privind instituirea Zilei „Mihai 
Eminescu” în data de 15 iunie

Iovanovici-Şoşoacă Diana  - senator Neafiliat

b375/2022
trimis spre avizare

169
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Propunere legislativă pentru modificarea și 
completarea Ordonanței Guvernului nr.18 din 29 
august 2009 privind organizarea și finanțarea 
rezidențiatului

Bodea  Marius  - senator USR; Bordei Cristian  - senator USR; Dinică Silvia-Monica  - senator USR; Ghica 
Cristian  - senator USR; Mircescu Ion-Narcis  - senator USR; Mureşan Claudiu-Marinel  - senator USR; 
Negoi Eugen-Remus  - senator USR; Oprinoiu Aurel  - senator USR; Pălărie Ştefan  - senator USR; 
Popescu Ion-Dragoş  - senator USR; Postică Andrei  - senator USR; Poteraş Cosmin-Marian  - senator 
Neafiliat; Vicol Costel  - senator USR; Vlad Sergiu Cosmin  - senator USR; Badea Mihai-Alexandru  - deputat 
USR_PLUS; Blaga Daniel-Codruţ  - deputat USR_PLUS; Chichirău  Cosette-Paula  - deputat USR_PLUS; 
Giurgiu Adrian  - deputat USR_PLUS; Havârneanu Filip  - deputat USR_PLUS; Ichim Cristian-Paul  - deputat 
USR_PLUS; Lőrincz Ştefan-Iulian  - deputat USR_PLUS; Rizea Cristina Camelia  - deputat USR_PLUS; Sas 
Lóránt-Zoltan  - deputat USR_PLUS; Stoica Diana  - deputat USR_PLUS; Ungureanu  Emanuel-Dumitru  - 
deputat USR_PLUS; Wiener Adrian  - deputat USR_PLUS

b377/2022
trimis spre avizare

170

Propunere legislativă pentru modificarea și 
completarea Legii nr.53/2003 Codul muncii, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
precum și pentru modificarea și completarea OUG 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare

Azamfirei Leonard  - senator PSD; Bodog Florian-Dorel  - senator PSD; Breahnă-Pravăţ Ionela-Cristina  - 
senator PSD; Cazanciuc Robert-Marius  - senator PSD; Cionoiu Nicuşor  - senator PSD; Corlăţean Titus  - 
senator PSD; Creţu Gabriela  - senator PSD; Cristescu Ionel-Dănuţ  - senator PSD; Cuc  Alexandru-
Răzvan  - senator PSD; Deneş Ioan  - senator PSD; Dîncu Vasile  - senator PSD; Dogariu Eugen  - senator 
PSD; Dunca Marius-Alexandru  - senator PSD; Firea Gabriela  - senator PSD; Fulgeanu-Moagher Laura-
Mihaela  - senator PSD; Genoiu Mihail  - senator PSD; Georgescu Laura  - senator PSD; Humelnicu 
Marius  - senator PSD; Matei Constantin-Bogdan  - senator PSD; Matieş Călin-Gheorghe  - senator PSD; 
Mazilu Liviu-Lucian  - senator PSD; Mihai Alfred-Laurenţiu-Antonio  - senator PSD; Mirea Siminica  - senator 
PSD; Mocioalcă Ion  - senator PSD; Mutu Gabriel  - senator PSD; Oprea Ştefan-Radu  - senator PSD; Pistru 
Eusebiu-Manea  - senator PSD; Popa Maricel  - senator PSD; Prioteasa Ion  - senator PSD; Puiu Ovidiu  - 
senator PSD; Purcărin Bianca-Mihaela  - senator PSD; Răducanu Sebastian  - senator PSD; Resmeriţă 
Cornel-Cristian  - senator PSD; Romaşcanu Lucian  - senator PSD; Rotaru Ion  - senator PSD; Rujan Ion-
Cristinel  - senator PSD; Sbîrnea Liliana  - senator PSD; Stan Ioan  - senator PSD; Stănescu Paul  - senator 
PSD; Stocheci Cristina-Mariana  - senator PSD; Streinu Cercel Adrian  - senator PSD; Stroe Felix  - senator 
PSD; Tîlvăr Angel  - senator PSD; Toanchină Marius-Gheorghe  - senator PSD; Trufin Lucian  - senator 
PSD; Vlaşin Sorin  - senator PSD; Zamfir Daniel-Cătălin  - senator PSD; Adomnicăi Mirela-Elena  - deputat 
PSD; Badea Iulian-Alexandru  - deputat PSD; Buicu Corneliu-Florin  - deputat PSD; Cătăniciu Steluţa-
Gustica  - deputat PSD; Chirilă Virgil Alin  - deputat PSD; Cristea Andi-Lucian  - deputat PSD; Cristescu 
Radu-Mihai  - deputat PSD; Dinu  Cristina-Elena  - deputat PSD; Florea Daniel  - deputat PSD; Floroiu  
Ionel  - deputat PSD; Folescu Cornel-Vasile  - deputat PSD; Georgescu  Nicolae  - deputat PSD; Gliga 
Dumitriţa  - deputat PSD; Goleac Nicoleta-Matilda  - deputat PSD; Grecu Ion-Cătălin  - deputat PSD; Holban  
Georgeta-Carmen  - deputat PSD; Ilişanu  Claudiu-Augustin  - deputat PSD; Lungoci Dumitru-Lucian  - 
deputat PSD; Mang Ioan  - deputat PSD; Manta Claudiu  - deputat PSD; Marin Laurențiu Dan  - deputat 
PSD; Mihalcea Remus-Gabriel  - deputat PSD; Mihălcescu Carmen-Ileana  - deputat PSD; Mina Marian  - 
deputat PSD; Muşoiu  Ştefan  - deputat PSD; Nassar Rodica  - deputat PSD; Neaga Florian-Claudiu  - 
deputat PSD; Neaţă  Eugen  - deputat PSD; Nechita Aurel  - deputat PSD; Niţă  Nicu  - deputat PSD; 
Pavelescu Nicolae  - deputat PSD; Piper-Savu Florin  - deputat PSD; Popa  Ştefan-Ovidiu  - deputat PSD; 
Presură  Alexandra  - deputat PSD; Sandu Viorica  - deputat PSD; Şerban Ciprian-Constantin  - deputat 
PSD; Şimon Gheorghe  - deputat PSD; Şlincu Dan-Constantin  - deputat PSD; Solomon Adrian  - deputat 
PSD; Stancu Paul  - deputat PSD; Teodoroiu Simona-Maya  - deputat PSD; Toma  Ilie  - deputat PSD; Tuhuţ 
Radu-Marcel  - deputat PSD; Ţuţuianu Marius-Horia  - deputat PSD

L424/2022

Trimis la Cameră 
pentru dezbatere
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru modificarea și 
completarea Legii sănătății mintale șia protecției 
persoanelor cu tulburări psihice nr.487/2002

Anastase Roberta-Alma  - senator PNL; Anisie Monica-Cristina  - senator PNL; Antal István-Loránt  - senator 
UDMR; Banu Claudia-Mihaela  - senator PNL; Bica  Dănuţ  - senator PNL; Bîca Iulian-Mihail  - senator PNL; 
Brătescu Liviu  - senator PNL; Bumb  Sorin-Ioan  - senator PNL; Chirteş Ioan-Cristian  - senator PNL; 
Cionoiu Nicuşor  - senator PSD; Cristina Ioan  - senator PNL; Darău Ambrozie-Irineu  - senator USR; Deneş 
Ioan  - senator PSD; Dragu Anca Dana  - senator USR; Dunca Marius-Alexandru  - senator PSD; Firu 
Stela  - senator PNL; Fulgeanu-Moagher Laura-Mihaela  - senator PSD; Genoiu Mihail  - senator PSD; 
Georgescu Laura  - senator PSD; Gorghiu Alina-Ştefania  - senator PNL; Guran Virgil  - senator PNL; Hatos 
Adrian  - senator PNL; Ioan Raluca-Gabriela  - senator PNL; Kovács Irina Elisabeta  - senator UDMR; László 
Attila  - senator UDMR; Matei Constantin-Bogdan  - senator PSD; Matieş Călin-Gheorghe  - senator PSD; 
Mirea Siminica  - senator PSD; Muntean Lucica Dina  - senator PNL; Neagu Nicolae  - senator PNL; 
Niculescu-Ţâgârlaş Cristian-Augustin  - senator PNL; Novák Csaba-Zoltán  - senator UDMR; Pauliuc 
Nicoleta  - senator PNL; Pistru Eusebiu-Manea  - senator PSD; Potecă Vasilică  - senator PNL; Poteraş 
Cosmin-Marian  - senator Neafiliat; Prioteasa Ion  - senator PSD; Pufu Vlad-Mircea  - senator PNL; Puiu 
Ovidiu  - senator PSD; Purcărin Bianca-Mihaela  - senator PSD; Răducanu Sebastian  - senator PSD; 
Resmeriţă Cornel-Cristian  - senator PSD; Sbîrnea Liliana  - senator PSD; Scarlat George  - senator PNL; 
Stocheci Cristina-Mariana  - senator PSD; Streinu Cercel Adrian  - senator PSD; Stroe Felix  - senator PSD; 
Toanchină Marius-Gheorghe  - senator PSD; Turos Lóránd  - senator UDMR; Vela Ion-Marcel  - senator 
PNL; Veştea Mihail  - senator PNL; Vlaşin Sorin  - senator PSD; Zamfir Daniel-Cătălin  - senator PSD; 
Calista  Mara-Daniela  - deputat PNL

b379/2022
trimis spre avizare
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Propunere legislativă pentru completarea Legii 
227/2015 - privind Codul Fiscal

Târziu Claudiu-Richard  - senator AUR; Axinia Adrian-George  - deputat AUR; Dămureanu Ringo  - deputat 
AUR; Puşcaşu Lucian-Florin  - deputat AUR; Simion George-Nicolae  - deputat AUR

b381/2022
trimis spre avizare

173

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii 544/2001 privind accesul liber la 
informaţiile de interes public

Cernic Sebastian  - senator USR; Ghica Cristian  - senator USR; Ivan Dan  - senator USR; Zob Alexandru-
Robert  - senator USR; Apostol Alin-Gabriel  - deputat USR_PLUS; Benga Tudor-Vlad  - deputat 
USR_PLUS; Calista  Mara-Daniela  - deputat PNL; Lazăr Ion-Marian  - deputat USR_PLUS; Panait Radu  - 
deputat USR_PLUS; Rodeanu  Bogdan-Ionel  - deputat USR_PLUS; Todosiu Beniamin  - deputat 
USR_PLUS

b392/2022
trimis spre avizare
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru modificarea articolului 
26 alin.(1) din O.U.G. nr.158/2005 privind concediile 
şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

Cernic Sebastian  - senator USR; Ghica Cristian  - senator USR; Ivan Dan  - senator USR; Zob Alexandru-
Robert  - senator USR; Apostol Alin-Gabriel  - deputat USR_PLUS; Calista  Mara-Daniela  - deputat PNL; 
Csép  Éva-Andrea  - deputat UDMR; Enachi Raisa  - deputat AUR; Lazăr Ion-Marian  - deputat USR_PLUS; 
Magyar  Loránd-Bálint  - deputat UDMR; Miklós Zoltán  - deputat UDMR; Panait Radu  - deputat USR_PLUS;
Rodeanu  Bogdan-Ionel  - deputat USR_PLUS; Todosiu Beniamin  - deputat USR_PLUS

b393/2022
trimis spre avizare
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Propunere legislativă pentru completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ

Bordei Cristian  - senator USR; Darău Ambrozie-Irineu  - senator USR; Dinică Silvia-Monica  - senator USR; 
Dragu Anca Dana  - senator USR; Ivan Dan  - senator USR; Mihail Radu-Mihai  - senator USR; Mîndruţă 
Gheorghiţă  - senator USR; Mircescu Ion-Narcis  - senator USR; Oprinoiu Aurel  - senator USR; Pălărie 
Ştefan  - senator USR; Popescu Ion-Dragoş  - senator USR; Postică Andrei  - senator USR; Vicol Costel  - 
senator USR; Zob Alexandru-Robert  - senator USR; Acatrinei Dorel-Gheorghe  - deputat AUR; Andronache 
Gabriel  - deputat PNL; Andruşceac Antonio  - deputat AUR; Apostol Alin-Gabriel  - deputat USR_PLUS; 
Badea Mihai-Alexandru  - deputat USR_PLUS; Băltăreţu Viorel  - deputat USR; Barna Ilie-Dan  - deputat 
USR_PLUS; Botez  Mihai-Cătălin  - deputat USR_PLUS; Bulai  Iulian  - deputat USR_PLUS; Cambera Oana-
Alexandra  - deputat USR_PLUS; Chichirău  Cosette-Paula  - deputat USR_PLUS; Dehelean  Silviu  - 
deputat USR_PLUS; Fălcoi Nicu  - deputat USR_PLUS; Focşa Dumitru-Viorel  - deputat AUR; Gheba Daniel-
Sorin  - deputat USR_PLUS; Grădinaru Radu Vicențiu  - deputat AUR; Hangan Pollyanna-Hanellore  - 
deputat USR_PLUS; Havârneanu Filip  - deputat USR_PLUS; Ichim Cristian-Paul  - deputat USR_PLUS; Ilie 
Victor  - deputat USR_PLUS; Ion  Stelian-Cristian  - deputat USR_PLUS; Lazăr Ion-Marian  - deputat 
USR_PLUS; Lazăr Teodor  - deputat USR_PLUS; Lőrincz Ştefan-Iulian  - deputat USR_PLUS; Lupu Andrei-
Răzvan  - deputat USR_PLUS; Mang Ioan  - deputat PSD; Mărculescu Dumitru  - deputat PNL; Miftode 
Marius-Andrei  - deputat USR_PLUS; Miruţă Radu-Dinel  - deputat USR_PLUS; Mitrea Dumitrina  - deputat 
AUR; Molnar Radu-Iulian  - deputat USR_PLUS; Murariu Oana  - deputat USR_PLUS; Năsui  Claudiu-Iulius-
Gavril  - deputat USR_PLUS; Neagu Denisa-Elena  - deputat USR_PLUS; Panait Radu  - deputat 
USR_PLUS; Poliţeanu Mihai-Laurenţiu  - deputat USR_PLUS; Prună  Cristina-Mădălina  - deputat 
USR_PLUS; Prunean Alin-Costel  - deputat USR_PLUS; Rizea Cristina Camelia  - deputat USR_PLUS; 
Rodeanu  Bogdan-Ionel  - deputat USR_PLUS; Roşca Mircea  - deputat PNL; Sas Lóránt-Zoltan  - deputat 
USR_PLUS; Stoica Ciprian-Titi  - deputat AUR; Stoica Diana  - deputat USR_PLUS; Teniţă Dragoş-Cătălin  - 
deputat USR_PLUS; Terente Eugen  - deputat USR_PLUS; Todosiu Beniamin  - deputat USR_PLUS; Ţoiu 
Oana-Silvia  - deputat USR_PLUS; Ungureanu  Emanuel-Dumitru  - deputat USR_PLUS; Wiener Adrian  - 
deputat USR_PLUS

b395/2022
trimis spre avizare
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru completarea Legii 
educaţiei fizice şi sportului nr.69 din 9 mai 2000

Ghica Cristian  - senator USR; Achimaş-Cadariu Patriciu-Andrei  - deputat PSD; Andronache Gabriel  - 
deputat PNL; Apostol Alin-Gabriel  - deputat USR_PLUS; Băltăreţu Viorel  - deputat USR; Benga Tudor-
Vlad  - deputat USR_PLUS; Blaga Daniel-Codruţ  - deputat USR_PLUS; Botez  Mihai-Cătălin  - deputat 
USR_PLUS; Buicu Corneliu-Florin  - deputat PSD; Bulai  Iulian  - deputat USR_PLUS; Buzoianu Diana-
Anda  - deputat USR_PLUS; Calista  Mara-Daniela  - deputat PNL; Cambera Oana-Alexandra  - deputat 
USR_PLUS; Cîtea  Vasile  - deputat PSD; Csép  Éva-Andrea  - deputat UDMR; Fădor  Angelica  - deputat 
PNL; Florea Daniel  - deputat PSD; Floroiu  Ionel  - deputat PSD; Gheba Daniel-Sorin  - deputat USR_PLUS;
Ghera Giureci-Slobodan  - deputat UCR (minoritãti); Hangan Pollyanna-Hanellore  - deputat USR_PLUS; 
Havârneanu Filip  - deputat USR_PLUS; Ignat Ion Alin Dan  - deputat PNL; Ilie Victor  - deputat USR_PLUS; 
Ion  Stelian-Cristian  - deputat USR_PLUS; Lazăr Ion-Marian  - deputat USR_PLUS; Lőrincz Ştefan-Iulian  - 
deputat USR_PLUS; Miruţă Radu-Dinel  - deputat USR_PLUS; Molnar Radu-Iulian  - deputat USR_PLUS; 
Moşteanu  Liviu-Ionuţ  - deputat USR_PLUS; Munteanu Remus  - deputat PSD; Murariu Oana  - deputat 
USR_PLUS; Nassar Rodica  - deputat PSD; Pop  Rareş-Tudor  - deputat USR_PLUS; Prună  Cristina-
Mădălina  - deputat USR_PLUS; Rizea Cristina Camelia  - deputat USR_PLUS; Rodeanu  Bogdan-Ionel  - 
deputat USR_PLUS; Şandru Cosmin  - deputat PNL; Seidler  Cristian-Gabriel  - deputat USR_PLUS; Ştirbu 
Gigel-Sorinel  - deputat PNL; Stoica Diana  - deputat USR_PLUS; Suciu Vasile-Daniel  - deputat PSD; Szabó
Ödön  - deputat UDMR; Tătaru Nelu  - deputat PNL; Terente Eugen  - deputat USR_PLUS; Tulbure Simina-
Geanina-Daniela  - deputat USR_PLUS; Wiener Adrian  - deputat USR_PLUS

b396/2022
trimis spre avizare
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Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii 69/2000 a educaţiei fizice şi 
sportului

Ciucă Nicolae-Ionel  - senator PNL; Andronache Gabriel  - deputat PNL; Avrămescu Gabriel-Ioan  - deputat 
PNL; Bîlcea Ovidiu-Sergiu  - deputat PNL; Bota Călin-Ioan  - deputat PNL; Burciu  Cristina  - deputat PNL; 
Calista  Mara-Daniela  - deputat PNL; Căuş Vasile-Aurel  - deputat PNL; Ciofu Cătălina  - deputat PNL; 
Cruşoveanu Marian  - deputat PNL; Dumitru Florian-Emil  - deputat PNL; Fădor  Angelica  - deputat PNL; 
Făgărăşian Valentin-Ilie  - deputat PNL; Gudu Michael  - deputat PNL; Huţucă  Bogdan-Iulian  - deputat PNL;
Ignat Ion Alin Dan  - deputat PNL; Kiss János  - deputat PNL; Mărculescu Dumitru  - deputat PNL; Moldovan 
Sorin-Dan  - deputat PNL; Molnar Ervin  - deputat PNL; Morar Olivia-Diana  - deputat PNL; Năcuţă Sorin  - 
deputat PNL; Pecingină Gheorghe  - deputat PNL; Polak Tudor  - deputat PNL; Popescu  Pavel  - deputat 
PNL; Roman  Florin-Claudiu  - deputat PNL; Rujan Dumitru  - deputat PNL; Şandru Cosmin  - deputat PNL; 
Sărmaş Ioan-Sabin  - deputat PNL; Sighiartău  Robert-Ionatan  - deputat PNL; Şişcu George  - deputat PNL; 
Tătaru Nelu  - deputat PNL; Thellmann Christine  - deputat PNL; Tuţă George-Cristian  - deputat PNL

b398/2022
trimis spre avizare

178

Buletin legislativ sesiunea februarie - iunie 2022 
Biroul baze de date economice și legislative 

                        Informații la data de 5 iulie 245



Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru modificarea alineatului 
(1) al articolului 11 din Legea nr.21/1991 privind 
cetățenia română

Târziu Claudiu-Richard  - senator AUR; Albişteanu Mihail  - deputat AUR; Andruşceac Antonio  - deputat 
AUR; Axinia Adrian-George  - deputat AUR; Badiu Georgel  - deputat AUR; Balabaşciuc Călin-Constantin  - 
deputat AUR; Chelaru Mircia  - deputat AUR; Coleşa Ilie-Alin  - deputat AUR; Dămureanu Ringo  - deputat 
AUR; Enachi Raisa  - deputat AUR; Focşa Dumitru-Viorel  - deputat AUR; Grădinaru Radu Vicențiu  - 
deputat AUR; Ivănuţă Cristian-Daniel  - deputat AUR; Mitrea Dumitrina  - deputat AUR; Muncaciu Sorin-
Titus  - deputat AUR; Nagy Vasile  - deputat AUR; Păunescu Silviu-Titus  - deputat AUR; Pop Darius  - 
deputat AUR; Puşcaşu Lucian-Florin  - deputat AUR; Scripnic Lilian  - deputat AUR; Şerban Gianina  - 
deputat AUR; Simion George-Nicolae  - deputat AUR; Stoica Ciprian-Titi  - deputat AUR; Suciu Sebastian-
Ilie  - deputat AUR; Tanasă Dan  - deputat AUR; Volosatîi Boris  - deputat AUR

b399/2022
trimis spre avizare
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Propunere legislativă pentru completarea alineatului 
1 al articolului 123 din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ

Aelenei Evdochia  - senator AUR; Boancă Rodica  - senator AUR; Busuioc Andrei  - senator AUR; Cătană 
Gheorghe-Adrian  - senator AUR; Cioromelea Valentin-Rică  - senator AUR; Cosma Dorinel  - senator AUR; 
Costea Adrian  - senator AUR; Dăneasă Mircea  - senator AUR; Hangan Andrei  - senator AUR; Lavric 
Sorin  - senator AUR; Mateescu Sorin-Cristian  - senator AUR; Neagu Ionuţ  - senator AUR; Târziu Claudiu-
Richard  - senator AUR; Andruşceac Antonio  - deputat AUR; Axinia Adrian-George  - deputat AUR; Badiu 
Georgel  - deputat AUR; Balabaşciuc Călin-Constantin  - deputat AUR; Chelaru Mircia  - deputat AUR; 
Coleşa Ilie-Alin  - deputat AUR; Enachi Raisa  - deputat AUR; Flucuş Dumitru  - deputat AUR; Focşa 
Dumitru-Viorel  - deputat AUR; Grădinaru Radu Vicențiu  - deputat AUR; Ivănuţă Cristian-Daniel  - deputat 
AUR; Mitrea Dumitrina  - deputat AUR; Muncaciu Sorin-Titus  - deputat AUR; Nagy Vasile  - deputat AUR; 
Păunescu Silviu-Titus  - deputat AUR; Puşcaşu Lucian-Florin  - deputat AUR; Scripnic Lilian  - deputat AUR; 
Şerban Gianina  - deputat AUR; Simion George-Nicolae  - deputat AUR; Stoica Ciprian-Titi  - deputat AUR; 
Tanasă Dan  - deputat AUR; Volosatîi Boris  - deputat AUR

b400/2022
trimis spre avizare

180

Propunere legislativă pentru modificarea și 
completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătății

Aelenei Evdochia  - senator AUR; Boancă Rodica  - senator AUR; Busuioc Andrei  - senator AUR; Cătană 
Gheorghe-Adrian  - senator AUR; Cioromelea Valentin-Rică  - senator AUR; Cosma Dorinel  - senator AUR; 
Costea Adrian  - senator AUR; Dăneasă Mircea  - senator AUR; Hangan Andrei  - senator AUR; Lavric 
Sorin  - senator AUR; Mateescu Sorin-Cristian  - senator AUR; Neagu Ionuţ  - senator AUR; Târziu Claudiu-
Richard  - senator AUR; Andruşceac Antonio  - deputat AUR; Axinia Adrian-George  - deputat AUR; Badiu 
Georgel  - deputat AUR; Balabaşciuc Călin-Constantin  - deputat AUR; Coleşa Ilie-Alin  - deputat AUR; 
Enachi Raisa  - deputat AUR; Flucuş Dumitru  - deputat AUR; Grădinaru Radu Vicențiu  - deputat AUR; 
Ivănuţă Cristian-Daniel  - deputat AUR; Mitrea Dumitrina  - deputat AUR; Muncaciu Sorin-Titus  - deputat 
AUR; Păunescu Silviu-Titus  - deputat AUR; Puşcaşu Lucian-Florin  - deputat AUR; Scripnic Lilian  - deputat 
AUR; Şerban Gianina  - deputat AUR; Simion George-Nicolae  - deputat AUR; Stoica Ciprian-Titi  - deputat 
AUR; Suciu Sebastian-Ilie  - deputat AUR; Tanasă Dan  - deputat AUR; Volosatîi Boris  - deputat AUR

b401/2022
trimis spre avizare
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru modificarea și 
completarea Legii nr.134/2010 republicată, privind 
Codul de Procedură Civilă, cu modificările și 
completările ulterioare

Aelenei Evdochia  - senator AUR; Boancă Rodica  - senator AUR; Busuioc Andrei  - senator AUR; Cătană 
Gheorghe-Adrian  - senator AUR; Cioromelea Valentin-Rică  - senator AUR; Cosma Dorinel  - senator AUR; 
Costea Adrian  - senator AUR; Dăneasă Mircea  - senator AUR; Hangan Andrei  - senator AUR; Lavric 
Sorin  - senator AUR; Mateescu Sorin-Cristian  - senator AUR; Neagu Ionuţ  - senator AUR; Târziu Claudiu-
Richard  - senator AUR; Andruşceac Antonio  - deputat AUR; Balabaşciuc Călin-Constantin  - deputat AUR; 
Chelaru Mircia  - deputat AUR; Coleşa Ilie-Alin  - deputat AUR; Enachi Raisa  - deputat AUR; Flucuş 
Dumitru  - deputat AUR; Focşa Dumitru-Viorel  - deputat AUR; Grădinaru Radu Vicențiu  - deputat AUR; 
Ivănuţă Cristian-Daniel  - deputat AUR; Mitrea Dumitrina  - deputat AUR; Muncaciu Sorin-Titus  - deputat 
AUR; Păunescu Silviu-Titus  - deputat AUR; Pop Darius  - deputat AUR; Puşcaşu Lucian-Florin  - deputat 
AUR; Scripnic Lilian  - deputat AUR; Şerban Gianina  - deputat AUR; Simion George-Nicolae  - deputat AUR;
Stoica Ciprian-Titi  - deputat AUR; Suciu Sebastian-Ilie  - deputat AUR; Tanasă Dan  - deputat AUR; 
Volosatîi Boris  - deputat AUR

b402/2022
trimis spre avizare
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Propunere legislativă pentru modificarea și 
completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, 
cu scopul facilitării accesului la condiții de locuire 
adecvate pentru categoriile de persoane cu risc de 
excluziune socială reprezentate de familiile 
numeroase, prin intermediul unei impozitări durabile 
a clădirilor

Aelenei Evdochia  - senator AUR; Boancă Rodica  - senator AUR; Busuioc Andrei  - senator AUR; Cătană 
Gheorghe-Adrian  - senator AUR; Cioromelea Valentin-Rică  - senator AUR; Cosma Dorinel  - senator AUR; 
Costea Adrian  - senator AUR; Dăneasă Mircea  - senator AUR; Lavric Sorin  - senator AUR; Mateescu 
Sorin-Cristian  - senator AUR; Neagu Ionuţ  - senator AUR; Târziu Claudiu-Richard  - senator AUR; 
Andruşceac Antonio  - deputat AUR; Badiu Georgel  - deputat AUR; Balabaşciuc Călin-Constantin  - deputat 
AUR; Chelaru Mircia  - deputat AUR; Coleşa Ilie-Alin  - deputat AUR; Enachi Raisa  - deputat AUR; Flucuş 
Dumitru  - deputat AUR; Grădinaru Radu Vicențiu  - deputat AUR; Ivănuţă Cristian-Daniel  - deputat AUR; 
Mitrea Dumitrina  - deputat AUR; Păunescu Silviu-Titus  - deputat AUR; Puşcaşu Lucian-Florin  - deputat 
AUR; Scripnic Lilian  - deputat AUR; Şerban Gianina  - deputat AUR; Simion George-Nicolae  - deputat AUR;
Stoica Ciprian-Titi  - deputat AUR; Tanasă Dan  - deputat AUR; Volosatîi Boris  - deputat AUR

b403/2022
trimis spre avizare

183

Propunere legislativă pentru modificarea și 
completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, 
cu scopul înlesnirii unor condiții de trai și activități 
agricole adecvate pentru familiile numeroase, prin 
intermediul unei impozitări durabile a terenurilor, 
guvernată de o politică de coeziune socială

Aelenei Evdochia  - senator AUR; Boancă Rodica  - senator AUR; Busuioc Andrei  - senator AUR; Cătană 
Gheorghe-Adrian  - senator AUR; Cioromelea Valentin-Rică  - senator AUR; Cosma Dorinel  - senator AUR; 
Costea Adrian  - senator AUR; Dăneasă Mircea  - senator AUR; Hangan Andrei  - senator AUR; Lavric 
Sorin  - senator AUR; Mateescu Sorin-Cristian  - senator AUR; Neagu Ionuţ  - senator AUR; Târziu Claudiu-
Richard  - senator AUR; Andruşceac Antonio  - deputat AUR; Badiu Georgel  - deputat AUR; Balabaşciuc 
Călin-Constantin  - deputat AUR; Coleşa Ilie-Alin  - deputat AUR; Enachi Raisa  - deputat AUR; Flucuş 
Dumitru  - deputat AUR; Grădinaru Radu Vicențiu  - deputat AUR; Ivănuţă Cristian-Daniel  - deputat AUR; 
Mitrea Dumitrina  - deputat AUR; Păunescu Silviu-Titus  - deputat AUR; Puşcaşu Lucian-Florin  - deputat 
AUR; Scripnic Lilian  - deputat AUR; Şerban Gianina  - deputat AUR; Simion George-Nicolae  - deputat AUR;
Stoica Ciprian-Titi  - deputat AUR; Tanasă Dan  - deputat AUR; Volosatîi Boris  - deputat AUR

b404/2022
trimis spre avizare
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru informarea pacienților 
cu privire la efectele secundare ale vaccinurilor

Aelenei Evdochia  - senator AUR; Mateescu Sorin-Cristian  - senator AUR; Neagu Ionuţ  - senator AUR; 
Târziu Claudiu-Richard  - senator AUR; Albişteanu Mihail  - deputat AUR; Andruşceac Antonio  - deputat 
AUR; Axinia Adrian-George  - deputat AUR; Badiu Georgel  - deputat AUR; Balabaşciuc Călin-Constantin  - 
deputat AUR; Chelaru Mircia  - deputat AUR; Coleşa Ilie-Alin  - deputat AUR; Dămureanu Ringo  - deputat 
AUR; Enachi Raisa  - deputat AUR; Flucuş Dumitru  - deputat AUR; Focşa Dumitru-Viorel  - deputat AUR; 
Grădinaru Radu Vicențiu  - deputat AUR; Ivănuţă Cristian-Daniel  - deputat AUR; Mitrea Dumitrina  - deputat 
AUR; Muncaciu Sorin-Titus  - deputat AUR; Nagy Vasile  - deputat AUR; Păunescu Silviu-Titus  - deputat 
AUR; Pop Darius  - deputat AUR; Puşcaşu Lucian-Florin  - deputat AUR; Scripnic Lilian  - deputat AUR; 
Şerban Gianina  - deputat AUR; Simion George-Nicolae  - deputat AUR; Stoica Ciprian-Titi  - deputat AUR; 
Suciu Sebastian-Ilie  - deputat AUR; Tanasă Dan  - deputat AUR; Volosatîi Boris  - deputat AUR

b407/2022
trimis spre avizare

185

Propunere legislativă pentru modificarea Legii 
educației naționale nr.1/2011

Aelenei Evdochia  - senator AUR; Mateescu Sorin-Cristian  - senator AUR; Târziu Claudiu-Richard  - senator 
AUR; Acatrinei Dorel-Gheorghe  - deputat AUR; Albişteanu Mihail  - deputat AUR; Axinia Adrian-George  - 
deputat AUR; Badiu Georgel  - deputat AUR; Chelaru Mircia  - deputat AUR; Coleşa Ilie-Alin  - deputat AUR; 
Enachi Raisa  - deputat AUR; Flucuş Dumitru  - deputat AUR; Focşa Dumitru-Viorel  - deputat AUR; Ivănuţă 
Cristian-Daniel  - deputat AUR; Păunescu Silviu-Titus  - deputat AUR; Scripnic Lilian  - deputat AUR; Şerban 
Gianina  - deputat AUR; Simion George-Nicolae  - deputat AUR; Stoica Ciprian-Titi  - deputat AUR; Suciu 
Sebastian-Ilie  - deputat AUR; Tanasă Dan  - deputat AUR; Volosatîi Boris  - deputat AUR

b408/2022
trimis spre avizare

186

Propunere legislativă privind unele măsuri pentru 
continuarea activității pe funcții de execuție de către 
persoanele care îndeplinesc condițiile de pensionare

Berea Cristinel-Gabriel  - senator USR; Bob Virgil Marius  - senator USR; Bordei Cristian  - senator USR; 
Ghica Cristian  - senator USR; Mureşan Claudiu-Marinel  - senator USR; Negoi Eugen-Remus  - senator 
USR; Oprinoiu Aurel  - senator USR; Vicol Costel  - senator USR; Vlad Sergiu Cosmin  - senator USR

b409/2022
trimis spre avizare

187

Propunere legislativă pentru modificarea și 
completarea Ordonanței nr.43 din 28 august 1997 
privind regimul drumurilor și a Legii nr.350/2001 
privind amenajarea teritoriului și urbanismului

Berea Cristinel-Gabriel  - senator USR; Bodea  Marius  - senator USR; Darău Ambrozie-Irineu  - senator 
USR; Ivan Dan  - senator USR; Mihail Radu-Mihai  - senator USR; Mureşan Claudiu-Marinel  - senator USR; 
Negoi Eugen-Remus  - senator USR; Oprinoiu Aurel  - senator USR; Popescu Ion-Dragoş  - senator USR; 
Postică Andrei  - senator USR; Vicol Costel  - senator USR; Vlad Sergiu Cosmin  - senator USR; Zob 
Alexandru-Robert  - senator USR; Cambera Oana-Alexandra  - deputat USR_PLUS; Giurgiu Adrian  - 
deputat USR_PLUS; Ichim Cristian-Paul  - deputat USR_PLUS; Lőrincz Ştefan-Iulian  - deputat USR_PLUS; 
Panait Radu  - deputat USR_PLUS; Ungureanu  Emanuel-Dumitru  - deputat USR_PLUS

b410/2022
trimis spre avizare

188
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru modificarea art.46 din 
Legea nr.14/2003 a partidelor politice

Darău Ambrozie-Irineu  - senator USR; Vicol Costel  - senator USR; Badea Mihai-Alexandru  - deputat 
USR_PLUS; Benga Tudor-Vlad  - deputat USR_PLUS; Botez  Mihai-Cătălin  - deputat USR_PLUS; 
Buzoianu Diana-Anda  - deputat USR_PLUS; Cambera Oana-Alexandra  - deputat USR_PLUS; Cristian 
Brian  - deputat USR_PLUS; Dehelean  Silviu  - deputat USR_PLUS; Fălcoi Nicu  - deputat USR_PLUS; 
Gheba Daniel-Sorin  - deputat USR_PLUS; Giurgiu Adrian  - deputat USR_PLUS; Hangan Pollyanna-
Hanellore  - deputat USR_PLUS; Ion  Stelian-Cristian  - deputat USR_PLUS; Lőrincz Ştefan-Iulian  - deputat 
USR_PLUS; Miftode Marius-Andrei  - deputat USR_PLUS; Miruţă Radu-Dinel  - deputat USR_PLUS; Molnar 
Radu-Iulian  - deputat USR_PLUS; Murariu Oana  - deputat USR_PLUS; Neagu Denisa-Elena  - deputat 
USR_PLUS; Prunean Alin-Costel  - deputat USR_PLUS; Rizea Cristina Camelia  - deputat USR_PLUS; 
Rodeanu  Bogdan-Ionel  - deputat USR_PLUS; Sas Lóránt-Zoltan  - deputat USR_PLUS; Seidler  Cristian-
Gabriel  - deputat USR_PLUS; Terente Eugen  - deputat USR_PLUS; Toda Daniel-Liviu  - deputat 
USR_PLUS; Todosiu Beniamin  - deputat USR_PLUS; Tulbure Simina-Geanina-Daniela  - deputat 
USR_PLUS; Ungureanu  Emanuel-Dumitru  - deputat USR_PLUS

b412/2022
trimis spre avizare

189

Propunere legislativă pentru modificarea și 
completarea articolului 31, alin.1 din Legea 
nr.360/2002 privind Statutul polițistului

Achiţei  Vasile-Cristian  - senator PNL; Azamfirei Leonard  - senator PSD; Bica  Dănuţ  - senator PNL; Bîca 
Iulian-Mihail  - senator PNL; Bodog Florian-Dorel  - senator PSD; Bourceanu Septimiu-Sebastian  - senator 
PNL; Brătescu Liviu  - senator PNL; Bumb  Sorin-Ioan  - senator PNL; Cionoiu Nicuşor  - senator PSD; 
Császár Károly Zsolt  - senator UDMR; Fenechiu Cătălin-Daniel  - senator PNL; Genoiu Mihail  - senator 
PSD; Guran Virgil  - senator PNL; Hatos Adrian  - senator PNL; Ioan Raluca-Gabriela  - senator PNL; László 
Attila  - senator UDMR; Mîndruţă Gheorghiţă  - senator USR; Mirea Siminica  - senator PSD; Mocioalcă Ion  -
senator PSD; Neagu Nicolae  - senator PNL; Pauliuc Nicoleta  - senator PNL; Pîrvulescu Eugen  - senator 
PNL; Popa Maricel  - senator PSD; Prioteasa Ion  - senator PSD; Sbîrnea Liliana  - senator PSD; Scarlat 
George  - senator PNL; Stănescu Paul  - senator PSD; Stocheci Cristina-Mariana  - senator PSD; Stroe 
Felix  - senator PSD; Ţapu Nazare Eugen  - senator PNL; Târziu Claudiu-Richard  - senator AUR; Tîlvăr 
Angel  - senator PSD; Turos Lóránd  - senator UDMR; Vela Ion-Marcel  - senator PNL; Voiculescu Liviu-
Dumitru  - senator PNL; Bode Lucian-Nicolae  - deputat PNL; Chelaru Mircia  - deputat AUR; Cristescu Radu
Mihai  - deputat PSD; Fifor Mihai-Viorel  - deputat PSD; Leoreanu  Laurenţiu-Dan  - deputat PNL; Moldovan  
Sorin-Dan  - deputat PNL; Rasaliu Marian-Iulian  - deputat PSD; Salan Viorel  - deputat PSD; Weber Mihai  - 
deputat PSD

b413/2022
trimis spre avizare
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru modificarea 
art.(56indice1) din Legea nr.350/2001 privind 
amenajarea teritoriului și urbanismului

Aelenei Evdochia  - senator AUR; Cătană Gheorghe-Adrian  - senator AUR; Cionoiu Nicuşor  - senator PSD; 
Cioromelea Valentin-Rică  - senator AUR; Cosma Dorinel  - senator AUR; Dunca Marius-Alexandru  - 
senator PSD; Lavric Sorin  - senator AUR; Matieş Călin-Gheorghe  - senator PSD; Mutu Gabriel  - senator 
PSD; Neagu Ionuţ  - senator AUR; Sbîrnea Liliana  - senator PSD; Stroe Felix  - senator PSD; Târziu 
Claudiu-Richard  - senator AUR; Acatrinei Dorel-Gheorghe  - deputat AUR; Axinia Adrian-George  - deputat 
AUR; Badiu Georgel  - deputat AUR; Bălăşoiu Aurel  - deputat PSD; Balint  Liviu-Ioan  - deputat PNL; Ciubuc
Ciprian  - deputat Neafiliat; Coarnă Dumitru  - deputat PSD; Damian Romulus-Marius  - deputat PSD; 
Dămureanu Ringo  - deputat AUR; Enachi Raisa  - deputat AUR; Florea Daniel  - deputat PSD; Flucuş 
Dumitru  - deputat AUR; Focşa Dumitru-Viorel  - deputat AUR; Gavrilescu Graţiela-Leocadia  - deputat PSD; 
Ghiţă Daniel-Florin  - deputat PSD; Intotero Natalia-Elena  - deputat PSD; Ivănuţă Cristian-Daniel  - deputat 
AUR; Lungoci Dumitru-Lucian  - deputat PSD; Lungu Romeo-Daniel  - deputat PSD; Nassar Rodica  - 
deputat PSD; Ostaficiuc Marius-Eugen  - deputat PSD; Pavelescu Nicolae  - deputat PSD; Popescu Dan-
Cristian  - deputat PSD; Predescu Ana-Loredana  - deputat PSD; Puşcaşu Lucian-Florin  - deputat AUR; 
Salan Viorel  - deputat PSD; Scripnic Lilian  - deputat AUR; Şerban Gianina  - deputat AUR; Simion George-
Nicolae  - deputat AUR; Solomon Adrian  - deputat PSD; Stoica Ciprian-Titi  - deputat AUR; Stoica Elena  - 
deputat PSD; Suciu Sebastian-Ilie  - deputat AUR; Tanasă Dan  - deputat AUR; Ţepeluş Laurenţiu-
Cristinel  - deputat PSD; Tobă Francisc  - deputat Neafiliat; Toma  Ilie  - deputat PSD; Tudorache Daniel  - 
deputat PSD; Ţuţuianu Marius-Horia  - deputat PSD; Volosatîi Boris  - deputat AUR

b419/2022
trimis spre avizare

191

Propunere legislativă pentru completarea Legii 
nr.227/2015 privind Codul fiscal

Anastase Roberta-Alma  - senator PNL; Banu Claudia-Mihaela  - senator PNL; Berea Cristinel-Gabriel  - 
senator USR; Bob Virgil Marius  - senator USR; Bordei Cristian  - senator USR; Bumb  Sorin-Ioan  - senator 
PNL; Cernic Sebastian  - senator USR; Darău Ambrozie-Irineu  - senator USR; Dinică Silvia-Monica  - 
senator USR; Dragu Anca Dana  - senator USR; Ghica Cristian  - senator USR; Gorghiu Alina-Ştefania  - 
senator PNL; Humelnicu Marius  - senator PSD; Kovács Irina Elisabeta  - senator UDMR; Mihail Radu-
Mihai  - senator USR; Mircescu Ion-Narcis  - senator USR; Mureşan Claudiu-Marinel  - senator USR; Negoi 
Eugen-Remus  - senator USR; Novák Csaba-Zoltán  - senator UDMR; Oprinoiu Aurel  - senator USR; 
Popescu Ion-Dragoş  - senator USR; Postică Andrei  - senator USR; Poteraş Cosmin-Marian  - senator 
Neafiliat; Spătaru Elena-Simona  - senator USR; Trifan Raoul-Adrian  - senator USR; Turos Lóránd  - 
senator UDMR; Vicol Costel  - senator USR; Vlad Sergiu Cosmin  - senator USR; Zob Alexandru-Robert  - 
senator USR; Badea Mihai-Alexandru  - deputat USR_PLUS; Benga Tudor-Vlad  - deputat USR_PLUS; 
Blaga Daniel-Codruţ  - deputat USR_PLUS; Botez  Mihai-Cătălin  - deputat USR_PLUS; Buzoianu Diana-
Anda  - deputat USR_PLUS; Calista  Mara-Daniela  - deputat PNL; Cristian Brian  - deputat USR_PLUS; 
Csép  Éva-Andrea  - deputat UDMR; Dehelean  Silviu  - deputat USR_PLUS; Gheba Daniel-Sorin  - deputat 
USR_PLUS; Giurgiu Adrian  - deputat USR_PLUS; Hangan Pollyanna-Hanellore  - deputat USR_PLUS; 
Horga Maria-Gabriela  - deputat PNL; Ignat Ion Alin Dan  - deputat PNL; Ion  Stelian-Cristian  - deputat 
USR_PLUS; Lőrincz Ştefan-Iulian  - deputat USR_PLUS; Miftode Marius-Andrei  - deputat USR_PLUS; 
Miruţă Radu-Dinel  - deputat USR_PLUS; Molnar Radu-Iulian  - deputat USR_PLUS; Murariu Oana  - 
deputat USR_PLUS; Neagu Denisa-Elena  - deputat USR_PLUS; Rodeanu  Bogdan-Ionel  - deputat 
USR_PLUS; Seidler  Cristian-Gabriel  - deputat USR_PLUS; Terente Eugen  - deputat USR_PLUS; Toda 
Daniel-Liviu  - deputat USR_PLUS; Todosiu Beniamin  - deputat USR_PLUS; Ţoiu Oana-Silvia  - deputat 
USR_PLUS; Tulbure Simina-Geanina-Daniela  - deputat USR_PLUS; Ungureanu  Emanuel-Dumitru  - 
deputat USR_PLUS

b420/2022
trimis spre avizare
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru modificarea și 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ

Breahnă-Pravăţ Ionela-Cristina  - senator PSD; Purcărin Bianca-Mihaela  - senator PSD; Adomnicăi Mirela-
Elena  - deputat PSD; Alda Adrian  - deputat PSD; Amet Varol  - deputat UDTTMR (minoritãti); Bălăşoiu 
Aurel  - deputat PSD; Bejinariu Eugen  - deputat PSD; Bende  Sándor  - deputat UDMR; Bucura-Oprescu 
Simona  - deputat PSD; Burciu  Cristina  - deputat PNL; Cătăuţă Ana-Maria  - deputat PSD; Chirilă Virgil 
Alin  - deputat PSD; Ciofu Cătălina  - deputat PNL; Cîtea  Vasile  - deputat PSD; Cristescu Radu-Mihai  - 
deputat PSD; Crîstici Ognean  - deputat USR (minoritãti); Dinu  Cristina-Elena  - deputat PSD; Dumitrescu 
Raluca Giorgiana  - deputat PSD; Dunava  Costel Neculai  - deputat PSD; Fechet Mircea  - deputat PNL; 
Feodor Silviu  - deputat CRLR (minoritãti); Fifor Mihai-Viorel  - deputat PSD; Florea Daniel  - deputat PSD; 
Florea  Oana-Consuela  - deputat PSD; Floroiu  Ionel  - deputat PSD; Folescu Cornel-Vasile  - deputat PSD; 
Gavrilescu Graţiela-Leocadia  - deputat PSD; Georgescu  Nicolae  - deputat PSD; Ghera Giureci-Slobodan  -
deputat UCR (minoritãti); Ghiţă Daniel-Florin  - deputat PSD; Gliga Dumitriţa  - deputat PSD; Goleac Nicoleta
Matilda  - deputat PSD; Hajdu Gábor  - deputat UDMR; Hărătău Elena  - deputat PNL; Holban  Georgeta-
Carmen  - deputat PSD; Huţu Alexandra  - deputat PSD; Ilişanu  Claudiu-Augustin  - deputat PSD; Intotero 
Natalia-Elena  - deputat PSD; Ivan Bogdan-Gruia  - deputat PSD; Kocsis-Cristea Alexandru  - deputat 
Neafiliat; Könczei Csaba  - deputat UDMR; Longher Ghervazen  - deputat UPR (minoritãti); Lungoci Dumitru-
Lucian  - deputat PSD; Lungu Romeo-Daniel  - deputat PSD; Macovei  Silviu Nicu  - deputat PSD; Manea 
Cătălin-Zamfir  - deputat Pro-Europa (minoritãti); Manta Claudiu  - deputat PSD; Marin Laurențiu Dan  - 
deputat PSD; Merka Adrian-Miroslav  - deputat UDSCR (minoritãti); Nacov Gheorghe  - deputat UBBR 
(minoritãti); Năcuţă Sorin  - deputat PNL; Neaga Florian-Claudiu  - deputat PSD; Neaţă  Eugen  - deputat 
PSD; Niţă  Nicu  - deputat PSD; Oteşanu  Daniela  - deputat PSD; Paladi George-Adrian  - deputat PSD; 
Pavelescu Nicolae  - deputat PSD; Peţa-Ştefănescu Eliza-Mădălina  - deputat PSD; Petreţchi  Nicolae-
Miroslav  - deputat UUR (minoritãti); Piper-Savu Florin  - deputat PSD; Popa Radu-Mihai  - deputat PSD; 
Popa  Ştefan-Ovidiu  - deputat PSD; Popescu Dan-Cristian  - deputat PSD; Popescu Vlad  - deputat PSD; 
Predescu Ana-Loredana  - deputat PSD; Presură  Alexandra  - deputat PSD; Roman  Florin-Claudiu  - 
deputat PNL; Salan Viorel  - deputat PSD; Sandu Viorica  - deputat PSD; Şerban Ciprian-Constantin  - 
deputat PSD; Şlincu Dan-Constantin  - deputat PSD; Şoldan Gheorghe  - deputat PSD; Stancu Ionel  - 
deputat AMR (minoritãti); Stancu Paul  - deputat PSD; Stoica  Bogdan-Alin  - deputat ALAR (minoritãti); 
Suciu Vasile-Daniel  - deputat PSD; Tănăsescu  Alina-Elena  - deputat PSD; Toma  Ilie  - deputat PSD; 
Toma Vasilică  - deputat PSD; Trif Bogdan Gheorghe  - deputat PSD; Tuhuţ Radu-Marcel  - deputat PSD; 
Tuţă George-Cristian  - deputat PNL; Ţuţuianu Marius-Horia  - deputat PSD; Vexler  Silviu  - deputat FCER 
(minoritãti)

L406/2022

în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

193

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(21.06.2022)

Propunere legislativă privind modificarea şi 
completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice și a Legii nr.127/2019 privind 
sistemul public de pensii

Berea Cristinel-Gabriel  - senator USR; Bob Virgil Marius  - senator USR; Darău Ambrozie-Irineu  - senator 
USR; Mureşan Claudiu-Marinel  - senator USR; Pălărie Ştefan  - senator USR; Poteraş Cosmin-Marian  - 
senator Neafiliat; Spătaru Elena-Simona  - senator USR; Trifan Raoul-Adrian  - senator USR; Vicol Costel  - 
senator USR; Blaga Daniel-Codruţ  - deputat USR_PLUS; Buzoianu Diana-Anda  - deputat USR_PLUS; 
Cristian Brian  - deputat USR_PLUS; Ichim Cristian-Paul  - deputat USR_PLUS; Lazăr Ion-Marian  - deputat 
USR_PLUS; Miftode Marius-Andrei  - deputat USR_PLUS; Seidler  Cristian-Gabriel  - deputat USR_PLUS; 
Todosiu Beniamin  - deputat USR_PLUS; Ţoiu Oana-Silvia  - deputat USR_PLUS; Ungureanu  Emanuel-
Dumitru  - deputat USR_PLUS

b423/2022
trimis spre avizare
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru completarea art.205 din 
Legea educației naționale nr.1/2011

Vlad Sergiu Cosmin  - senator USR; Zob Alexandru-Robert  - senator USR; Apostol Alin-Gabriel  - deputat 
USR_PLUS; Balan Ioan  - deputat PNL; Bucura-Oprescu Simona  - deputat PSD; Buzoianu Diana-Anda  - 
deputat USR_PLUS; Calista  Mara-Daniela  - deputat PNL; Cozma Adrian-Felician  - deputat PNL; 
Dehelean  Silviu  - deputat USR_PLUS; Ion  Stelian-Cristian  - deputat USR_PLUS; Lazăr Ion-Marian  - 
deputat USR_PLUS; Magyar  Loránd-Bálint  - deputat UDMR; Miftode Marius-Andrei  - deputat USR_PLUS; 
Miklós Zoltán  - deputat UDMR; Nagy Szabolcs  - deputat UDMR; Năsui  Claudiu-Iulius-Gavril  - deputat 
USR_PLUS; Panait Radu  - deputat USR_PLUS; Seidler  Cristian-Gabriel  - deputat USR_PLUS; Teniţă 
Dragoş-Cătălin  - deputat USR_PLUS; Todosiu Beniamin  - deputat USR_PLUS; Tulbure Simina-Geanina-
Daniela  - deputat USR_PLUS; Zakarias Zoltán  - deputat UDMR

L408/2022

în lucru, la comisiile 
permanente ale 
Senatului

195

adoptat de Camera 
Deputatilor 
(22.06.2022)

Propunere legislativă pentru modificarea și 
completarea Legii nr.51/1995 pentru organizarea și 
exercitarea profesiei de avocat

Banu Claudia-Mihaela  - senator PNL; Bica  Dănuţ  - senator PNL; Bîca Iulian-Mihail  - senator PNL; 
Brătescu Liviu  - senator PNL; Breahnă-Pravăţ Ionela-Cristina  - senator PSD; Bumb  Sorin-Ioan  - senator 
PNL; Cazanciuc Robert-Marius  - senator PSD; Chirteş Ioan-Cristian  - senator PNL; Corlăţean Titus  - 
senator PSD; Cristina Ioan  - senator PNL; Cuc  Alexandru-Răzvan  - senator PSD; Deneş Ioan  - senator 
PSD; Fenechiu Cătălin-Daniel  - senator PNL; Gorghiu Alina-Ştefania  - senator PNL; Guran Virgil  - senator 
PNL; Hatos Adrian  - senator PNL; Ioan Raluca-Gabriela  - senator PNL; Matei Constantin-Bogdan  - senator
PSD; Matieş Călin-Gheorghe  - senator PSD; Mazilu Liviu-Lucian  - senator PSD; Mirea Siminica  - senator 
PSD; Muntean Lucica Dina  - senator PNL; Neagu Nicolae  - senator PNL; Niculescu-Ţâgârlaş Cristian-
Augustin  - senator PNL; Pauliuc Nicoleta  - senator PNL; Pîrvulescu Eugen  - senator PNL; Pistru Eusebiu-
Manea  - senator PSD; Puiu Ovidiu  - senator PSD; Rotaru Ion  - senator PSD; Rujan Ion-Cristinel  - senator 
PSD; Stroe Felix  - senator PSD; Trufin Lucian  - senator PSD; Alexe Florin-Alexandru  - deputat PNL; Bota 
Călin-Ioan  - deputat PNL; Cupşa Ioan  - deputat PNL; Florea Daniel  - deputat PSD; Gudu Michael  - deputat
PNL; Kiss János  - deputat PNL; Moisin Radu-Marin  - deputat PNL; Özmen Oana-Marciana  - deputat PNL; 
Pecingină Gheorghe  - deputat PNL; Prişcă Răzvan-Sorin  - deputat PNL; Şovăială Constantin  - deputat 
Neafiliat; Trăilă Cristina  - deputat PNL

b427/2022
trimis spre avizare
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru modificarea și 
completarea Legii educației fizice și sportului 
nr.69/2000

Berea Cristinel-Gabriel  - senator USR; Bob Virgil Marius  - senator USR; Darău Ambrozie-Irineu  - senator 
USR; Dragu Anca Dana  - senator USR; Ghica Cristian  - senator USR; Ivan Dan  - senator USR; Matei 
Constantin-Bogdan  - senator PSD; Mihail Radu-Mihai  - senator USR; Mureşan Claudiu-Marinel  - senator 
USR; Negoi Eugen-Remus  - senator USR; Oprinoiu Aurel  - senator USR; Popescu Ion-Dragoş  - senator 
USR; Postică Andrei  - senator USR; Poteraş Cosmin-Marian  - senator Neafiliat; Spătaru Elena-Simona  - 
senator USR; Trifan Raoul-Adrian  - senator USR; Vicol Costel  - senator USR; Vlad Sergiu Cosmin  - 
senator USR; Zob Alexandru-Robert  - senator USR; Alexandru Victoria-Violeta  - deputat Neafiliat; Badea 
Mihai-Alexandru  - deputat USR_PLUS; Blaga Daniel-Codruţ  - deputat USR_PLUS; Burduja Sebastian-
Ioan  - deputat PNL; Buzoianu Diana-Anda  - deputat USR_PLUS; Cambera Oana-Alexandra  - deputat 
USR_PLUS; Cristian Brian  - deputat USR_PLUS; Dumitrache Ileana-Cristina  - deputat PSD; Fălcoi Nicu  - 
deputat USR_PLUS; Gheba Daniel-Sorin  - deputat USR_PLUS; Giurgiu Adrian  - deputat USR_PLUS; 
Hangan Pollyanna-Hanellore  - deputat USR_PLUS; Havârneanu Filip  - deputat USR_PLUS; Ichim Cristian-
Paul  - deputat USR_PLUS; Ion  Stelian-Cristian  - deputat USR_PLUS; Lazăr Ion-Marian  - deputat 
USR_PLUS; Lazăr Teodor  - deputat USR_PLUS; Lőrincz Ştefan-Iulian  - deputat USR_PLUS; Lupu Andrei-
Răzvan  - deputat USR_PLUS; Merka Adrian-Miroslav  - deputat UDSCR (minoritãti); Miftode Marius-
Andrei  - deputat USR_PLUS; Molnar Radu-Iulian  - deputat USR_PLUS; Moşteanu  Liviu-Ionuţ  - deputat 
USR_PLUS; Murariu Oana  - deputat USR_PLUS; Neagu Denisa-Elena  - deputat USR_PLUS; Orban 
Ludovic  - deputat Neafiliat; Pop  Rareş-Tudor  - deputat USR_PLUS; Prună  Cristina-Mădălina  - deputat 
USR_PLUS; Prunean Alin-Costel  - deputat USR_PLUS; Rizea Cristina Camelia  - deputat USR_PLUS; 
Rodeanu  Bogdan-Ionel  - deputat USR_PLUS; Sas Lóránt-Zoltan  - deputat USR_PLUS; Seidler  Cristian-
Gabriel  - deputat USR_PLUS; Stoica Diana  - deputat USR_PLUS; Terente Eugen  - deputat USR_PLUS; 
Todosiu Beniamin  - deputat USR_PLUS; Ţoiu Oana-Silvia  - deputat USR_PLUS; Toma  Ilie  - deputat PSD;
Tulbure Simina-Geanina-Daniela  - deputat USR_PLUS; Ungureanu  Emanuel-Dumitru  - deputat 
USR_PLUS

b428/2022
trimis spre avizare

197

Propunere legislativă pentru modificarea și 
completarea Legii nr.295/2004 privind regimul 
armelor și munițiilor

Bodog Florian-Dorel  - senator PSD; Cazanciuc Robert-Marius  - senator PSD; Cionoiu Nicuşor  - senator 
PSD; Creţu Gabriela  - senator PSD; Deneş Ioan  - senator PSD; Dogariu Eugen  - senator PSD; Dunca 
Marius-Alexandru  - senator PSD; Fulgeanu-Moagher Laura-Mihaela  - senator PSD; Genoiu Mihail  - 
senator PSD; Georgescu Laura  - senator PSD; Humelnicu Marius  - senator PSD; Matei Constantin-
Bogdan  - senator PSD; Matieş Călin-Gheorghe  - senator PSD; Mazilu Liviu-Lucian  - senator PSD; Mirea 
Siminica  - senator PSD; Mocioalcă Ion  - senator PSD; Mutu Gabriel  - senator PSD; Oprea Ştefan-Radu  - 
senator PSD; Popa Maricel  - senator PSD; Prioteasa Ion  - senator PSD; Puiu Ovidiu  - senator PSD; 
Purcărin Bianca-Mihaela  - senator PSD; Rotaru Ion  - senator PSD; Rujan Ion-Cristinel  - senator PSD; 
Sbîrnea Liliana  - senator PSD; Stocheci Cristina-Mariana  - senator PSD; Stroe Felix  - senator PSD; Tîlvăr 
Angel  - senator PSD; Vlaşin Sorin  - senator PSD

b429/2022
trimis spre avizare
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2011 
privind transporturile rutiere

Dinică Silvia-Monica  - senator USR; Ghica Cristian  - senator USR; Ivan Dan  - senator USR; Mihail Radu-
Mihai  - senator USR; Oprinoiu Aurel  - senator USR; Pălărie Ştefan  - senator USR; Postică Andrei  - 
senator USR; Trifan Raoul-Adrian  - senator USR; Vlad Sergiu Cosmin  - senator USR; Berescu Monica-
Elena  - deputat USR_PLUS; Blaga Daniel-Codruţ  - deputat USR_PLUS; Botez  Mihai-Cătălin  - deputat 
USR_PLUS; Buzoianu Diana-Anda  - deputat USR_PLUS; Cristian Brian  - deputat USR_PLUS; Fălcoi 
Nicu  - deputat USR_PLUS; Gheba Daniel-Sorin  - deputat USR_PLUS; Giurgiu Adrian  - deputat 
USR_PLUS; Hangan Pollyanna-Hanellore  - deputat USR_PLUS; Intotero Natalia-Elena  - deputat PSD; Ion  
Stelian-Cristian  - deputat USR_PLUS; Lazăr Ion-Marian  - deputat USR_PLUS; Lazăr Teodor  - deputat 
USR_PLUS; Lőrincz Ştefan-Iulian  - deputat USR_PLUS; Lungu Romeo-Daniel  - deputat PSD; Miftode 
Marius-Andrei  - deputat USR_PLUS; Miruţă Radu-Dinel  - deputat USR_PLUS; Moisin Radu-Marin  - 
deputat PNL; Murariu Oana  - deputat USR_PLUS; Neagu Denisa-Elena  - deputat USR_PLUS; Pop  Rareş-
Tudor  - deputat USR_PLUS; Prună  Cristina-Mădălina  - deputat USR_PLUS; Rodeanu  Bogdan-Ionel  - 
deputat USR_PLUS; Stănescu Vetuţa  - deputat PNL; Stoica Diana  - deputat USR_PLUS; Ţepeluş 
Laurenţiu-Cristinel  - deputat PSD; Todosiu Beniamin  - deputat USR_PLUS

b430/2022
trimis spre avizare

199

Propunere legislativă pentru completarea 
Ordonanţaei de urgenţă a Guvernului nr.44/2008, cu 
modificările şi completările ulterioare, privind 
desfăşurarea activităţilor economice de către 
persoanele fizice autorizate, întreprinderile 
individuale şi întreprinderile familiale

Berea Cristinel-Gabriel  - senator USR; Busuioc Andrei  - senator AUR; Dinică Silvia-Monica  - senator USR; 
Ghica Cristian  - senator USR; Ivan Dan  - senator USR; Mihail Radu-Mihai  - senator USR; Oprinoiu Aurel  - 
senator USR; Pălărie Ştefan  - senator USR; Postică Andrei  - senator USR; Trifan Raoul-Adrian  - senator 
USR; Vlad Sergiu Cosmin  - senator USR; Alexandru Victoria-Violeta  - deputat Neafiliat; Berescu Monica-
Elena  - deputat USR_PLUS; Blaga Daniel-Codruţ  - deputat USR_PLUS; Botez  Mihai-Cătălin  - deputat 
USR_PLUS; Cristian Brian  - deputat USR_PLUS; Fălcoi Nicu  - deputat USR_PLUS; Gheba Daniel-Sorin  - 
deputat USR_PLUS; Giurgiu Adrian  - deputat USR_PLUS; Hangan Pollyanna-Hanellore  - deputat 
USR_PLUS; Ion  Stelian-Cristian  - deputat USR_PLUS; Lazăr Ion-Marian  - deputat USR_PLUS; Lazăr 
Teodor  - deputat USR_PLUS; Lőrincz Ştefan-Iulian  - deputat USR_PLUS; Miruţă Radu-Dinel  - deputat 
USR_PLUS; Molnar Radu-Iulian  - deputat USR_PLUS; Murariu Oana  - deputat USR_PLUS; Năsui  Claudiu
Iulius-Gavril  - deputat USR_PLUS; Neagu Denisa-Elena  - deputat USR_PLUS; Pop  Rareş-Tudor  - deputat
USR_PLUS; Prună  Cristina-Mădălina  - deputat USR_PLUS; Rodeanu  Bogdan-Ionel  - deputat 
USR_PLUS; Seidler  Cristian-Gabriel  - deputat USR_PLUS; Stoica Diana  - deputat USR_PLUS; Terente 
Eugen  - deputat USR_PLUS; Todosiu Beniamin  - deputat USR_PLUS

b431/2022
trimis spre avizare
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru completarea și 
modificarea Legii nr.95/2005 privind reforma în 
domeniul sănătății, precum și a altui act normativ

Aelenei Evdochia  - senator AUR; Boancă Rodica  - senator AUR; Busuioc Andrei  - senator AUR; Cătană 
Gheorghe-Adrian  - senator AUR; Cioromelea Valentin-Rică  - senator AUR; Cosma Dorinel  - senator AUR; 
Dăneasă Mircea  - senator AUR; Hangan Andrei  - senator AUR; Mateescu Sorin-Cristian  - senator AUR; 
Neagu Ionuţ  - senator AUR; Târziu Claudiu-Richard  - senator AUR; Andruşceac Antonio  - deputat AUR; 
Badiu Georgel  - deputat AUR; Balabaşciuc Călin-Constantin  - deputat AUR; Chelaru Mircia  - deputat AUR; 
Coleşa Ilie-Alin  - deputat AUR; Dămureanu Ringo  - deputat AUR; Enachi Raisa  - deputat AUR; Flucuş 
Dumitru  - deputat AUR; Focşa Dumitru-Viorel  - deputat AUR; Grădinaru Radu Vicențiu  - deputat AUR; 
Ivănuţă Cristian-Daniel  - deputat AUR; Mitrea Dumitrina  - deputat AUR; Muncaciu Sorin-Titus  - deputat 
AUR; Nagy Vasile  - deputat AUR; Păunescu Silviu-Titus  - deputat AUR; Puşcaşu Lucian-Florin  - deputat 
AUR; Scripnic Lilian  - deputat AUR; Şerban Gianina  - deputat AUR; Simion George-Nicolae  - deputat AUR;
Stoica Ciprian-Titi  - deputat AUR; Tanasă Dan  - deputat AUR; Volosatîi Boris  - deputat AUR

b439/2022
trimis spre avizare

201

Propunere legislativă pentru completarea și 
modificarea art.154 din Legea nr.227/2015 privind 
Codul Fiscal, cu modificările și completările 
ulterioare, respectiv a art.224 din Legea nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările 
și completările ulterioare, republicată

Aelenei Evdochia  - senator AUR; Boancă Rodica  - senator AUR; Busuioc Andrei  - senator AUR; 
Cioromelea Valentin-Rică  - senator AUR; Cosma Dorinel  - senator AUR; Dăneasă Mircea  - senator AUR; 
Hangan Andrei  - senator AUR; Mateescu Sorin-Cristian  - senator AUR; Neagu Ionuţ  - senator AUR; Târziu 
Claudiu-Richard  - senator AUR; Andruşceac Antonio  - deputat AUR; Badiu Georgel  - deputat AUR; 
Balabaşciuc Călin-Constantin  - deputat AUR; Chelaru Mircia  - deputat AUR; Coleşa Ilie-Alin  - deputat 
AUR; Dămureanu Ringo  - deputat AUR; Enachi Raisa  - deputat AUR; Flucuş Dumitru  - deputat AUR; 
Focşa Dumitru-Viorel  - deputat AUR; Grădinaru Radu Vicențiu  - deputat AUR; Ivănuţă Cristian-Daniel  - 
deputat AUR; Mitrea Dumitrina  - deputat AUR; Muncaciu Sorin-Titus  - deputat AUR; Nagy Vasile  - deputat 
AUR; Păunescu Silviu-Titus  - deputat AUR; Puşcaşu Lucian-Florin  - deputat AUR; Scripnic Lilian  - deputat 
AUR; Şerban Gianina  - deputat AUR; Simion George-Nicolae  - deputat AUR; Stoica Ciprian-Titi  - deputat 
AUR; Tanasă Dan  - deputat AUR; Volosatîi Boris  - deputat AUR

b440/2022
trimis spre avizare

202

Propunere legislativă pentru modificarea art.11 din 
Legea nr.752/2001 privind organizarea și 
funcționarea Academiei Române

Aelenei Evdochia  - senator AUR; Boancă Rodica  - senator AUR; Busuioc Andrei  - senator AUR; Cătană 
Gheorghe-Adrian  - senator AUR; Cioromelea Valentin-Rică  - senator AUR; Cosma Dorinel  - senator AUR; 
Dăneasă Mircea  - senator AUR; Hangan Andrei  - senator AUR; Mateescu Sorin-Cristian  - senator AUR; 
Neagu Ionuţ  - senator AUR; Târziu Claudiu-Richard  - senator AUR; Andruşceac Antonio  - deputat AUR; 
Badiu Georgel  - deputat AUR; Balabaşciuc Călin-Constantin  - deputat AUR; Chelaru Mircia  - deputat AUR; 
Coleşa Ilie-Alin  - deputat AUR; Dămureanu Ringo  - deputat AUR; Enachi Raisa  - deputat AUR; Flucuş 
Dumitru  - deputat AUR; Focşa Dumitru-Viorel  - deputat AUR; Grădinaru Radu Vicențiu  - deputat AUR; 
Ivănuţă Cristian-Daniel  - deputat AUR; Mitrea Dumitrina  - deputat AUR; Muncaciu Sorin-Titus  - deputat 
AUR; Nagy Vasile  - deputat AUR; Păunescu Silviu-Titus  - deputat AUR; Puşcaşu Lucian-Florin  - deputat 
AUR; Scripnic Lilian  - deputat AUR; Şerban Gianina  - deputat AUR; Simion George-Nicolae  - deputat AUR;
Stoica Ciprian-Titi  - deputat AUR; Tanasă Dan  - deputat AUR; Volosatîi Boris  - deputat AUR

b441/2022
trimis spre avizare
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru modificarea și 
completarea Legii nr.321/2009 privind 
comercializarea produselor agricole și alimentare

Dăneasă Mircea  - senator AUR; Iovanovici-Şoşoacă Diana  - senator Neafiliat; Aelenei Dănuţ  - deputat 
Neafiliat; Ciubuc Ciprian  - deputat Neafiliat; Gavrilă Anamaria  - deputat Neafiliat; Lasca Mihai Ioan  - 
deputat Neafiliat; Rusu Daniel-Gheorghe  - deputat Neafiliat; Stoica Ciprian-Titi  - deputat AUR

b442/2022
trimis spre avizare

204

Propunere legislativă privind modificarea și 
completarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor 
măsuri de reglementare a pieței produselor din 
sectorul agricol

Dăneasă Mircea  - senator AUR; Iovanovici-Şoşoacă Diana  - senator Neafiliat; Aelenei Dănuţ  - deputat 
Neafiliat; Ciubuc Ciprian  - deputat Neafiliat; Dămureanu Ringo  - deputat AUR; Gavrilă Anamaria  - deputat 
Neafiliat; Lasca Mihai Ioan  - deputat Neafiliat; Rusu Daniel-Gheorghe  - deputat Neafiliat; Stoica Ciprian-
Titi  - deputat AUR

b443/2022
trimis spre avizare

205

Propunere legislativă privind stabilirea unor măsuri 
de organizare și de funcționare a piețelor volante în 
orașe, destinate comercializării produselor agricole și
 alimentare

Dăneasă Mircea  - senator AUR; Iovanovici-Şoşoacă Diana  - senator Neafiliat; Scarlat George  - senator 
PNL; Aelenei Dănuţ  - deputat Neafiliat; Ciubuc Ciprian  - deputat Neafiliat; Dămureanu Ringo  - deputat 
AUR; Gavrilă Anamaria  - deputat Neafiliat; Lasca Mihai Ioan  - deputat Neafiliat; Rusu Daniel-Gheorghe  - 
deputat Neafiliat; Stoica Ciprian-Titi  - deputat AUR

b444/2022
trimis spre avizare
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru completarea și 
modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar 
de pensii publice

Adomnicăi Mirela-Elena  - deputat PSD; Albotă Emil-Florin  - deputat PSD; Alda Adrian  - deputat PSD; 
Alexe Florin-Alexandru  - deputat PNL; Bălăşoiu Aurel  - deputat PSD; Barbu Florin-Ionuţ  - deputat PSD; 
Bîrcă Constantin  - deputat PSD; Buicu Corneliu-Florin  - deputat PSD; Calotă Florică Ică  - deputat PNL; 
Cătăuţă Ana-Maria  - deputat PSD; Chirilă Virgil Alin  - deputat PSD; Coarnă Dumitru  - deputat PSD; 
Cristescu Radu-Mihai  - deputat PSD; Cristian Brian  - deputat USR_PLUS; Crîstici Ognean  - deputat USR 
(minoritãti); Damian Romulus-Marius  - deputat PSD; Dinu  Cristina-Elena  - deputat PSD; Dumitrescu 
Raluca Giorgiana  - deputat PSD; Dunava  Costel Neculai  - deputat PSD; Firczak  Iulius Marian  - deputat 
UCRR (minoritãti); Florea Daniel  - deputat PSD; Georgescu  Nicolae  - deputat PSD; Ghiţă Daniel-Florin  - 
deputat PSD; Goleac Nicoleta-Matilda  - deputat PSD; Holban  Georgeta-Carmen  - deputat PSD; Horga 
Maria-Gabriela  - deputat PNL; Iancu  Marius-Ionel  - deputat PSD; Ilişanu  Claudiu-Augustin  - deputat PSD; 
Ivan Bogdan-Gruia  - deputat PSD; Lungoci Dumitru-Lucian  - deputat PSD; Manea Cătălin-Zamfir  - deputat 
Pro-Europa (minoritãti); Manta Claudiu  - deputat PSD; Mărculescu Dumitru  - deputat PNL; Marin Laurențiu 
Dan  - deputat PSD; Merka Adrian-Miroslav  - deputat UDSCR (minoritãti); Mina Marian  - deputat PSD; 
Munteanu Remus  - deputat PSD; Nassar Rodica  - deputat PSD; Neaga Florian-Claudiu  - deputat PSD; 
Neaţă  Eugen  - deputat PSD; Nechita Aurel  - deputat PSD; Niţă  Nicu  - deputat PSD; Özmen Oana-
Marciana  - deputat PNL; Paladi George-Adrian  - deputat PSD; Pavelescu Nicolae  - deputat PSD; Peţa-
Ştefănescu Eliza-Mădălina  - deputat PSD; Petreţchi  Nicolae-Miroslav  - deputat UUR (minoritãti); Piper-
Savu Florin  - deputat PSD; Popa  Ştefan-Ovidiu  - deputat PSD; Predescu Ana-Loredana  - deputat PSD; 
Presură  Alexandra  - deputat PSD; Şoldan Gheorghe  - deputat PSD; Stănescu Vetuţa  - deputat PNL; 
Stoica Elena  - deputat PSD; Ţepeluş Laurenţiu-Cristinel  - deputat PSD; Trif Bogdan Gheorghe  - deputat 
PSD; Tudorache Daniel  - deputat PSD; Tuhuţ Radu-Marcel  - deputat PSD; Ţuţuianu Marius-Horia  - 
deputat PSD; Vicol-Ciorbă Laura-Cătălina  - deputat PSD; Vulpescu Ioan  - deputat PSD; Weber Mihai  - 
deputat PSD; Zisopol Dragoş-Gabriel  - deputat UER (minoritãti)

b449/2022
trimis spre avizare

207

Propunere legislativă pentru stimularea investițiilor în 
eficiență energetică și modificarea art.291 alin.(3) 
din Legea 227/2015 Codul Fiscal

Berea Cristinel-Gabriel  - senator USR; Vicol Costel  - senator USR; Alda Adrian  - deputat PSD; Alexe Florin
Alexandru  - deputat PNL; Apostol Alin-Gabriel  - deputat USR_PLUS; Bejinariu Eugen  - deputat PSD; Blaga
Daniel-Codruţ  - deputat USR_PLUS; Botez  Mihai-Cătălin  - deputat USR_PLUS; Bulai  Iulian  - deputat 
USR_PLUS; Buzoianu Diana-Anda  - deputat USR_PLUS; Calista  Mara-Daniela  - deputat PNL; Cristian 
Brian  - deputat USR_PLUS; Dehelean  Silviu  - deputat USR_PLUS; Dunava  Costel Neculai  - deputat 
PSD; Gheba Daniel-Sorin  - deputat USR_PLUS; Giurgiu Adrian  - deputat USR_PLUS; Havârneanu Filip  - 
deputat USR_PLUS; Horga Maria-Gabriela  - deputat PNL; Ilişanu  Claudiu-Augustin  - deputat PSD; Ion  
Stelian-Cristian  - deputat USR_PLUS; Lazăr Ion-Marian  - deputat USR_PLUS; Manea Cătălin-Zamfir  - 
deputat Pro-Europa (minoritãti); Mărculescu Dumitru  - deputat PNL; Miruţă Radu-Dinel  - deputat 
USR_PLUS; Molnar Radu-Iulian  - deputat USR_PLUS; Murariu Oana  - deputat USR_PLUS; Muşoiu  Ştefan
  - deputat PSD; Năsui  Claudiu-Iulius-Gavril  - deputat USR_PLUS; Neagu Denisa-Elena  - deputat 
USR_PLUS; Prună  Cristina-Mădălina  - deputat USR_PLUS; Rodeanu  Bogdan-Ionel  - deputat 
USR_PLUS; Salan Viorel  - deputat PSD; Seidler  Cristian-Gabriel  - deputat USR_PLUS; Simonis Alfred-
Robert  - deputat PSD; Terente Eugen  - deputat USR_PLUS; Todosiu Beniamin  - deputat USR_PLUS; 
Toma  Ilie  - deputat PSD; Trif Bogdan Gheorghe  - deputat PSD; Ungureanu  Emanuel-Dumitru  - deputat 
USR_PLUS; Wiener Adrian  - deputat USR_PLUS

b451/2022
trimis spre avizare

208
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru modificarea și 
completarea unor acte normative pentru întărirea 
capacității de furnizare de servicii electronice către 
cetățenii români cu domiciliul sau reședința în 
străinătate

Berea Cristinel-Gabriel  - senator USR; Cernic Sebastian  - senator USR; Ghica Cristian  - senator USR; 
Mihail Radu-Mihai  - senator USR; Mureşan Claudiu-Marinel  - senator USR; Negoi Eugen-Remus  - senator 
USR; Oprinoiu Aurel  - senator USR; Trifan Raoul-Adrian  - senator USR; Vicol Costel  - senator USR; Blaga 
Daniel-Codruţ  - deputat USR_PLUS; Botez  Mihai-Cătălin  - deputat USR_PLUS; Buzoianu Diana-Anda  - 
deputat USR_PLUS; Cristian Brian  - deputat USR_PLUS; Fălcoi Nicu  - deputat USR_PLUS; Gheba Daniel-
Sorin  - deputat USR_PLUS; Giurgiu Adrian  - deputat USR_PLUS; Hangan Pollyanna-Hanellore  - deputat 
USR_PLUS; Ichim Cristian-Paul  - deputat USR_PLUS; Ion  Stelian-Cristian  - deputat USR_PLUS; Lazăr 
Ion-Marian  - deputat USR_PLUS; Lőrincz Ştefan-Iulian  - deputat USR_PLUS; Murariu Oana  - deputat 
USR_PLUS; Năsui  Claudiu-Iulius-Gavril  - deputat USR_PLUS; Neagu Denisa-Elena  - deputat USR_PLUS;
Prună  Cristina-Mădălina  - deputat USR_PLUS; Todosiu Beniamin  - deputat USR_PLUS; Ţoiu Oana-
Silvia  - deputat USR_PLUS; Ungureanu  Emanuel-Dumitru  - deputat USR_PLUS

b454/2022
trimis spre avizare

209

Propunere legislativă pentru completarea art.104 din 
Ordonanța de Urgență nr.195 din 12 decembrie 
2002 privind circulația pe drumurile publice, 
republicată în Monitorul Oficial nr.670 din 3 august 
2006, cu modificările și completările ulterioare

Berea Cristinel-Gabriel  - senator USR; Bodea  Marius  - senator USR; Bordei Cristian  - senator USR; 
Császár Károly Zsolt  - senator UDMR; Dragu Anca Dana  - senator USR; Ghica Cristian  - senator USR; 
Mîndruţă Gheorghiţă  - senator USR; Negoi Eugen-Remus  - senator USR; Pauliuc Nicoleta  - senator PNL; 
Popescu Ion-Dragoş  - senator USR; Poteraş Cosmin-Marian  - senator Neafiliat; Răducanu Sebastian  - 
senator PSD; Turos Lóránd  - senator UDMR; Vicol Costel  - senator USR; Apostol Alin-Gabriel  - deputat 
USR_PLUS; Blaga Daniel-Codruţ  - deputat USR_PLUS; Cambera Oana-Alexandra  - deputat USR_PLUS; 
Cristian Brian  - deputat USR_PLUS; Havârneanu Filip  - deputat USR_PLUS; Ichim Cristian-Paul  - deputat 
USR_PLUS; Ilie Victor  - deputat USR_PLUS; Rizea Cristina Camelia  - deputat USR_PLUS; Stoica Diana  - 
deputat USR_PLUS; Toda Daniel-Liviu  - deputat USR_PLUS

b455/2022
trimis spre avizare

210

Propunere legislativă privind acordarea unui tichet 
social pentru îngrijirea nou-născuților

Aelenei Evdochia  - senator AUR; Boancă Rodica  - senator AUR; Busuioc Andrei  - senator AUR; Cătană 
Gheorghe-Adrian  - senator AUR; Cioromelea Valentin-Rică  - senator AUR; Cosma Dorinel  - senator AUR; 
Dăneasă Mircea  - senator AUR; Hangan Andrei  - senator AUR; Mateescu Sorin-Cristian  - senator AUR; 
Neagu Ionuţ  - senator AUR; Târziu Claudiu-Richard  - senator AUR; Andruşceac Antonio  - deputat AUR; 
Badiu Georgel  - deputat AUR; Balabaşciuc Călin-Constantin  - deputat AUR; Chelaru Mircia  - deputat AUR; 
Coleşa Ilie-Alin  - deputat AUR; Dămureanu Ringo  - deputat AUR; Enachi Raisa  - deputat AUR; Flucuş 
Dumitru  - deputat AUR; Focşa Dumitru-Viorel  - deputat AUR; Grădinaru Radu Vicențiu  - deputat AUR; 
Ivănuţă Cristian-Daniel  - deputat AUR; Mitrea Dumitrina  - deputat AUR; Muncaciu Sorin-Titus  - deputat 
AUR; Nagy Vasile  - deputat AUR; Păunescu Silviu-Titus  - deputat AUR; Puşcaşu Lucian-Florin  - deputat 
AUR; Scripnic Lilian  - deputat AUR; Şerban Gianina  - deputat AUR; Simion George-Nicolae  - deputat AUR;
Stoica Ciprian-Titi  - deputat AUR; Tanasă Dan  - deputat AUR; Volosatîi Boris  - deputat AUR

b456/2022
trimis spre avizare

211
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă privind modificarea și 
completarea Decretului-Lege nr.118/1990 privind 
acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din 
motive politice de dictatura instaurată cu începere 
de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în 
străinătate ori constituite în prizonieri

Aelenei Evdochia  - senator AUR; Boancă Rodica  - senator AUR; Cătană Gheorghe-Adrian  - senator AUR; 
Cioromelea Valentin-Rică  - senator AUR; Genoiu Mihail  - senator PSD; Iovanovici-Şoşoacă Diana  - 
senator Neafiliat; Lavric Sorin  - senator AUR; Mateescu Sorin-Cristian  - senator AUR; Matieş Călin-
Gheorghe  - senator PSD; Mureşan Claudiu-Marinel  - senator USR; Mutu Gabriel  - senator PSD; Neagu 
Ionuţ  - senator AUR; Scarlat George  - senator PNL; Târziu Claudiu-Richard  - senator AUR; Toanchină 
Marius-Gheorghe  - senator PSD; Voiculescu Liviu-Dumitru  - senator PNL; Aelenei Dănuţ  - deputat 
Neafiliat; Albişteanu Mihail  - deputat AUR; Axinia Adrian-George  - deputat AUR; Badiu Georgel  - deputat 
AUR; Chelaru Mircia  - deputat AUR; Coleşa Ilie-Alin  - deputat AUR; Dămureanu Ringo  - deputat AUR; 
Flucuş Dumitru  - deputat AUR; Focşa Dumitru-Viorel  - deputat AUR; Gavrilă Anamaria  - deputat Neafiliat; 
Ghiţă Daniel-Florin  - deputat PSD; Ivănuţă Cristian-Daniel  - deputat AUR; Lasca Mihai Ioan  - deputat 
Neafiliat; Puşcaşu Lucian-Florin  - deputat AUR; Scripnic Lilian  - deputat AUR; Şerban Gianina  - deputat 
AUR; Simion George-Nicolae  - deputat AUR; Stoica Ciprian-Titi  - deputat AUR; Tanasă Dan  - deputat 
AUR; Tobă Francisc  - deputat Neafiliat; Volosatîi Boris  - deputat AUR

b457/2022
trimis spre avizare

212

Propunere legislativă pentru modificarea și 
completarea Legii privind integritatea în exercitarea 
funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și
 completarea Legii  nr.144/2007 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de 
Integritate, precum și pentru modificarea și 
completarea altor acte normative nr.176/2010

Berea Cristinel-Gabriel  - senator USR; Bordei Cristian  - senator USR; Cernic Sebastian  - senator USR; 
Dinică Silvia-Monica  - senator USR; Ghica Cristian  - senator USR; Ivan Dan  - senator USR; Mihail Radu-
Mihai  - senator USR; Mîndruţă Gheorghiţă  - senator USR; Oprinoiu Aurel  - senator USR; Pălărie Ştefan  - 
senator USR; Popescu Ion-Dragoş  - senator USR; Poteraş Cosmin-Marian  - senator Neafiliat; Trifan Raoul-
Adrian  - senator USR; Vicol Costel  - senator USR; Vlad Sergiu Cosmin  - senator USR; Zob Alexandru-
Robert  - senator USR; Apostol Alin-Gabriel  - deputat USR_PLUS; Atanasiu Onuţ Valeriu  - deputat PNL; 
Badea Mihai-Alexandru  - deputat USR_PLUS; Băltăreţu Viorel  - deputat USR; Barna Ilie-Dan  - deputat 
USR_PLUS; Blaga Daniel-Codruţ  - deputat USR_PLUS; Botez  Mihai-Cătălin  - deputat USR_PLUS; Bulai  
Iulian  - deputat USR_PLUS; Buzoianu Diana-Anda  - deputat USR_PLUS; Cambera Oana-Alexandra  - 
deputat USR_PLUS; Chichirău  Cosette-Paula  - deputat USR_PLUS; Chira Claudiu-Martin  - deputat 
Neafiliat; Cristian Brian  - deputat USR_PLUS; Dehelean  Silviu  - deputat USR_PLUS; Drancă Andrei-
Iulian  - deputat USR_PLUS; Fălcoi Nicu  - deputat USR_PLUS; Gheba Daniel-Sorin  - deputat USR_PLUS; 
Giurgiu Adrian  - deputat USR_PLUS; Havârneanu Filip  - deputat USR_PLUS; Ichim Cristian-Paul  - deputat 
USR_PLUS; Ilie Victor  - deputat USR_PLUS; Ion  Stelian-Cristian  - deputat USR_PLUS; Kolcsár Anquetil-
Károly  - deputat UDMR; Lazăr Ion-Marian  - deputat USR_PLUS; Lazăr Teodor  - deputat USR_PLUS; 
Lőrincz Ştefan-Iulian  - deputat USR_PLUS; Lupu Andrei-Răzvan  - deputat USR_PLUS; Miftode Marius-
Andrei  - deputat USR_PLUS; Miruţă Radu-Dinel  - deputat USR_PLUS; Molnar Radu-Iulian  - deputat 
USR_PLUS; Moşteanu  Liviu-Ionuţ  - deputat USR_PLUS; Murariu Oana  - deputat USR_PLUS; Năsui  
Claudiu-Iulius-Gavril  - deputat USR_PLUS; Panait Radu  - deputat USR_PLUS; Poliţeanu Mihai-Laurenţiu  - 
deputat USR_PLUS; Pop  Rareş-Tudor  - deputat USR_PLUS; Rizea Cristina Camelia  - deputat 
USR_PLUS; Rodeanu  Bogdan-Ionel  - deputat USR_PLUS; Seidler  Cristian-Gabriel  - deputat USR_PLUS; 
Stoica Diana  - deputat USR_PLUS; Teniţă Dragoş-Cătălin  - deputat USR_PLUS; Teodoroiu Simona-
Maya  - deputat PSD; Toda Daniel-Liviu  - deputat USR_PLUS; Todosiu Beniamin  - deputat USR_PLUS; 
Ţoiu Oana-Silvia  - deputat USR_PLUS; Tulbure Simina-Geanina-Daniela  - deputat USR_PLUS

b458/2022
trimis spre avizare

213
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.160/1998 pentru organizarea şi 
exercitarea profesiunii de medic veterinar şi pentru 
abrogarea pct.35 din Anexa nr.1 a Ordonanţei 
Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activităţii 
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor

Császár Károly Zsolt  - senator UDMR; Oros Nechita-Adrian  - senator Neafiliat; Turos Lóránd  - senator 
UDMR; Balint  Liviu-Ioan  - deputat PNL; Barbu Florin-Ionuţ  - deputat PSD; Bende  Sándor  - deputat 
UDMR; Benedek  Zacharie  - deputat UDMR; Bîrcă Constantin  - deputat PSD; Constantin Daniel  - deputat 
PNL; Csép  Éva-Andrea  - deputat UDMR; Dumitru Florian-Emil  - deputat PNL; Farago Petru  - deputat 
UDMR; Gál Károly  - deputat UDMR; Giugea  Nicolae  - deputat Neafiliat; Hajdu Gábor  - deputat UDMR; 
Kelemen Attila  - deputat UDMR; Kolcsár Anquetil-Károly  - deputat UDMR; Könczei Csaba  - deputat 
UDMR; Ladányi László-Zsolt  - deputat UDMR; Magyar  Loránd-Bálint  - deputat UDMR; Miklós Zoltán  - 
deputat UDMR; Nagy Szabolcs  - deputat UDMR; Panait Radu  - deputat USR_PLUS; Seres Denes  - 
deputat UDMR; Şoptică Costel  - deputat PNL; Szabó Ödön  - deputat UDMR; Zakarias Zoltán  - deputat 
UDMR

b468/2022
trimis spre avizare

214

Propunere legislativă pentru completarea Legii 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

Berea Cristinel-Gabriel  - senator USR; Ghica Cristian  - senator USR; Oprinoiu Aurel  - senator USR; Trifan 
Raoul-Adrian  - senator USR; Vicol Costel  - senator USR; Apostol Alin-Gabriel  - deputat USR_PLUS; 
Barcari Rodica-Luminiţa  - deputat PNL; Burduja Sebastian-Ioan  - deputat PNL; Buzoianu Diana-Anda  - 
deputat USR_PLUS; Cristian Brian  - deputat USR_PLUS; Dinu  Cristina-Elena  - deputat PSD; Giurgiu 
Adrian  - deputat USR_PLUS; Havârneanu Filip  - deputat USR_PLUS; Holban  Georgeta-Carmen  - deputat 
PSD; Intotero Natalia-Elena  - deputat PSD; Manea Cătălin-Zamfir  - deputat Pro-Europa (minoritãti); Miftode 
Marius-Andrei  - deputat USR_PLUS; Morar Olivia-Diana  - deputat PNL; Muşoiu  Ştefan  - deputat PSD; 
Paraschiv  Rodica  - deputat PSD; Presură  Alexandra  - deputat PSD; Şerban Gianina  - deputat AUR; 
Tanasă Dan  - deputat AUR; Tănăsescu  Alina-Elena  - deputat PSD; Ţepeluş Laurenţiu-Cristinel  - deputat 
PSD; Todosiu Beniamin  - deputat USR_PLUS; Ţoiu Oana-Silvia  - deputat USR_PLUS; Vicol-Ciorbă Laura-
Cătălina  - deputat PSD

b469/2022
trimis spre avizare

215

Propunere legislativă pentru completarea art.469 din 
Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu 
modificările și completările ulterioare

Aelenei Evdochia  - senator AUR; Boancă Rodica  - senator AUR; Busuioc Andrei  - senator AUR; Cătană 
Gheorghe-Adrian  - senator AUR; Cioromelea Valentin-Rică  - senator AUR; Cosma Dorinel  - senator AUR; 
Dăneasă Mircea  - senator AUR; Hangan Andrei  - senator AUR; Mateescu Sorin-Cristian  - senator AUR; 
Neagu Ionuţ  - senator AUR; Târziu Claudiu-Richard  - senator AUR; Andruşceac Antonio  - deputat AUR; 
Badiu Georgel  - deputat AUR; Balabaşciuc Călin-Constantin  - deputat AUR; Chelaru Mircia  - deputat AUR; 
Coleşa Ilie-Alin  - deputat AUR; Dămureanu Ringo  - deputat AUR; Enachi Raisa  - deputat AUR; Flucuş 
Dumitru  - deputat AUR; Focşa Dumitru-Viorel  - deputat AUR; Grădinaru Radu Vicențiu  - deputat AUR; 
Ivănuţă Cristian-Daniel  - deputat AUR; Mitrea Dumitrina  - deputat AUR; Muncaciu Sorin-Titus  - deputat 
AUR; Nagy Vasile  - deputat AUR; Păunescu Silviu-Titus  - deputat AUR; Puşcaşu Lucian-Florin  - deputat 
AUR; Scripnic Lilian  - deputat AUR; Şerban Gianina  - deputat AUR; Simion George-Nicolae  - deputat AUR;
Stoica Ciprian-Titi  - deputat AUR; Tanasă Dan  - deputat AUR; Volosatîi Boris  - deputat AUR

b470/2022
trimis spre avizare

216
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru prorogarea unor 
termene din Legea nr.173/2020 privind unele măsuri 
pentru protejarea intereselor naţionale în activitatea 
economică şi pentru abrogarea Ordonanţei de 
Urgentă nr.166 din 2020 pentru modificarea Legii 
nr.173/2020 privind unele măsuri pentru protejarea 
intereselor naţionale în activitatea economică

Târziu Claudiu-Richard  - senator AUR; Focşa Dumitru-Viorel  - deputat AUR; Scripnic Lilian  - deputat AUR; 
Simion George-Nicolae  - deputat AUR

b471/2022
trimis spre avizare

217

Propunere legislativă pentru completarea art.109 din 
Legea nr.208 din 20 iulie 2015 privind alegerea 
Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru 
organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale 
Permanente

Aelenei Evdochia  - senator AUR; Boancă Rodica  - senator AUR; Busuioc Andrei  - senator AUR; Cătană 
Gheorghe-Adrian  - senator AUR; Cosma Dorinel  - senator AUR; Costea Adrian  - senator AUR; Neagu 
Ionuţ  - senator AUR; Andruşceac Antonio  - deputat AUR; Axinia Adrian-George  - deputat AUR; Badiu 
Georgel  - deputat AUR; Balabaşciuc Călin-Constantin  - deputat AUR; Chelaru Mircia  - deputat AUR; 
Coleşa Ilie-Alin  - deputat AUR; Dămureanu Ringo  - deputat AUR; Enachi Raisa  - deputat AUR; Flucuş 
Dumitru  - deputat AUR; Focşa Dumitru-Viorel  - deputat AUR; Grindeanu Sorin Mihai  - deputat PSD; 
Ivănuţă Cristian-Daniel  - deputat AUR; Mitrea Dumitrina  - deputat AUR; Muncaciu Sorin-Titus  - deputat 
AUR; Nagy Vasile  - deputat AUR; Păunescu Silviu-Titus  - deputat AUR; Pop Darius  - deputat AUR; 
Puşcaşu Lucian-Florin  - deputat AUR; Scripnic Lilian  - deputat AUR; Şerban Gianina  - deputat AUR; 
Simion George-Nicolae  - deputat AUR; Stoica Ciprian-Titi  - deputat AUR; Tanasă Dan  - deputat AUR; 
Volosatîi Boris  - deputat AUR

b472/2022
trimis spre avizare

218

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.115 din 19 mai 2015 pentru 
alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, 
pentru modificarea Legii administraţiei publice locale 
nr.215/2001, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul 
aleşilor locali

Aelenei Evdochia  - senator AUR; Boancă Rodica  - senator AUR; Busuioc Andrei  - senator AUR; Cătană 
Gheorghe-Adrian  - senator AUR; Cioromelea Valentin-Rică  - senator AUR; Cosma Dorinel  - senator AUR; 
Dăneasă Mircea  - senator AUR; Mateescu Sorin-Cristian  - senator AUR; Neagu Ionuţ  - senator AUR; 
Acatrinei Dorel-Gheorghe  - deputat AUR; Albişteanu Mihail  - deputat AUR; Badiu Georgel  - deputat AUR; 
Chelaru Mircia  - deputat AUR; Coleşa Ilie-Alin  - deputat AUR; Dămureanu Ringo  - deputat AUR; Enachi 
Raisa  - deputat AUR; Flucuş Dumitru  - deputat AUR; Ivănuţă Cristian-Daniel  - deputat AUR; Mitrea 
Dumitrina  - deputat AUR; Păunescu Silviu-Titus  - deputat AUR; Scripnic Lilian  - deputat AUR; Şerban 
Gianina  - deputat AUR; Simion George-Nicolae  - deputat AUR; Stoica Ciprian-Titi  - deputat AUR; Suciu 
Sebastian-Ilie  - deputat AUR; Tanasă Dan  - deputat AUR; Volosatîi Boris  - deputat AUR

b473/2022
trimis spre avizare

219
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.69 din 28 aprilie 2000 a 
educaţiei fizice şi sportului

Busuioc Andrei  - senator AUR; Cătană Gheorghe-Adrian  - senator AUR; Cioromelea Valentin-Rică  - 
senator AUR; Cosma Dorinel  - senator AUR; Costea Adrian  - senator AUR; Dăneasă Mircea  - senator 
AUR; Hangan Andrei  - senator AUR; Lavric Sorin  - senator AUR; Mateescu Sorin-Cristian  - senator AUR; 
Neagu Ionuţ  - senator AUR; Târziu Claudiu-Richard  - senator AUR; Andruşceac Antonio  - deputat AUR; 
Badiu Georgel  - deputat AUR; Balabaşciuc Călin-Constantin  - deputat AUR; Coleşa Ilie-Alin  - deputat AUR;
Enachi Raisa  - deputat AUR; Flucuş Dumitru  - deputat AUR; Focşa Dumitru-Viorel  - deputat AUR; Ghiţă 
Daniel-Florin  - deputat PSD; Grădinaru Radu Vicențiu  - deputat AUR; Mitrea Dumitrina  - deputat AUR; 
Muncaciu Sorin-Titus  - deputat AUR; Păunescu Silviu-Titus  - deputat AUR; Pop Darius  - deputat AUR; 
Scripnic Lilian  - deputat AUR; Şerban Gianina  - deputat AUR; Simion George-Nicolae  - deputat AUR; 
Stoica Ciprian-Titi  - deputat AUR; Suciu Sebastian-Ilie  - deputat AUR; Tanasă Dan  - deputat AUR; 
Volosatîi Boris  - deputat AUR

b474/2022
trimis spre avizare

220

Propunere legislativă pentru completarea Legii 
nr.21/1991 a cetățeniei române

Aelenei Evdochia  - senator AUR; Boancă Rodica  - senator AUR; Busuioc Andrei  - senator AUR; Cătană 
Gheorghe-Adrian  - senator AUR; Cioromelea Valentin-Rică  - senator AUR; Cosma Dorinel  - senator AUR; 
Costea Adrian  - senator AUR; Dăneasă Mircea  - senator AUR; Mateescu Sorin-Cristian  - senator AUR; 
Neagu Ionuţ  - senator AUR; Târziu Claudiu-Richard  - senator AUR; Acatrinei Dorel-Gheorghe  - deputat 
AUR; Aelenei Dănuţ  - deputat Neafiliat; Albişteanu Mihail  - deputat AUR; Andruşceac Antonio  - deputat 
AUR; Badiu Georgel  - deputat AUR; Balabaşciuc Călin-Constantin  - deputat AUR; Chelaru Mircia  - deputat 
AUR; Ciubuc Ciprian  - deputat Neafiliat; Coarnă Dumitru  - deputat PSD; Coleşa Ilie-Alin  - deputat AUR; 
Dămureanu Ringo  - deputat AUR; Enachi Raisa  - deputat AUR; Flucuş Dumitru  - deputat AUR; Focşa 
Dumitru-Viorel  - deputat AUR; Gavrilă Anamaria  - deputat Neafiliat; Grădinaru Radu Vicențiu  - deputat 
AUR; Ivănuţă Cristian-Daniel  - deputat AUR; Mitrea Dumitrina  - deputat AUR; Muncaciu Sorin-Titus  - 
deputat AUR; Nagy Vasile  - deputat AUR; Păunescu Silviu-Titus  - deputat AUR; Pop Darius  - deputat 
AUR; Puşcaşu Lucian-Florin  - deputat AUR; Roman Nicolae  - deputat Neafiliat; Rusu Daniel-Gheorghe  - 
deputat Neafiliat; Scripnic Lilian  - deputat AUR; Şerban Gianina  - deputat AUR; Simion George-Nicolae  - 
deputat AUR; Stoica Ciprian-Titi  - deputat AUR; Suciu Sebastian-Ilie  - deputat AUR; Tanasă Dan  - deputat 
AUR; Tobă Francisc  - deputat Neafiliat; Volosatîi Boris  - deputat AUR

b475/2022
trimis spre avizare

221
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru modificarea și 
completarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ

Aelenei Evdochia  - senator AUR; Boancă Rodica  - senator AUR; Busuioc Andrei  - senator AUR; Cătană 
Gheorghe-Adrian  - senator AUR; Cosma Dorinel  - senator AUR; Costea Adrian  - senator AUR; Neagu 
Ionuţ  - senator AUR; Albişteanu Mihail  - deputat AUR; Andruşceac Antonio  - deputat AUR; Axinia Adrian-
George  - deputat AUR; Badiu Georgel  - deputat AUR; Balabaşciuc Călin-Constantin  - deputat AUR; 
Chelaru Mircia  - deputat AUR; Coleşa Ilie-Alin  - deputat AUR; Dămureanu Ringo  - deputat AUR; Enachi 
Raisa  - deputat AUR; Flucuş Dumitru  - deputat AUR; Focşa Dumitru-Viorel  - deputat AUR; Grădinaru Radu
Vicențiu  - deputat AUR; Ivănuţă Cristian-Daniel  - deputat AUR; Mitrea Dumitrina  - deputat AUR; Muncaciu 
Sorin-Titus  - deputat AUR; Nagy Vasile  - deputat AUR; Păunescu Silviu-Titus  - deputat AUR; Pop Darius  - 
deputat AUR; Puşcaşu Lucian-Florin  - deputat AUR; Scripnic Lilian  - deputat AUR; Şerban Gianina  - 
deputat AUR; Simion George-Nicolae  - deputat AUR; Stoica Ciprian-Titi  - deputat AUR; Tanasă Dan  - 
deputat AUR; Volosatîi Boris  - deputat AUR

b476/2022
trimis spre avizare

222

Propunere legislativă pentru modificarea art.18 
alin.(2) din Legea nr.334/2006 privind finanțarea 
activității partidelor politice și a campaniilor electorale

Aelenei Evdochia  - senator AUR; Boancă Rodica  - senator AUR; Busuioc Andrei  - senator AUR; Cătană 
Gheorghe-Adrian  - senator AUR; Cosma Dorinel  - senator AUR; Costea Adrian  - senator AUR; Neagu 
Ionuţ  - senator AUR; Albişteanu Mihail  - deputat AUR; Andruşceac Antonio  - deputat AUR; Axinia Adrian-
George  - deputat AUR; Badiu Georgel  - deputat AUR; Balabaşciuc Călin-Constantin  - deputat AUR; 
Chelaru Mircia  - deputat AUR; Coleşa Ilie-Alin  - deputat AUR; Dămureanu Ringo  - deputat AUR; Enachi 
Raisa  - deputat AUR; Flucuş Dumitru  - deputat AUR; Focşa Dumitru-Viorel  - deputat AUR; Grădinaru Radu
Vicențiu  - deputat AUR; Ivănuţă Cristian-Daniel  - deputat AUR; Mitrea Dumitrina  - deputat AUR; Muncaciu 
Sorin-Titus  - deputat AUR; Nagy Vasile  - deputat AUR; Păunescu Silviu-Titus  - deputat AUR; Pop Darius  - 
deputat AUR; Puşcaşu Lucian-Florin  - deputat AUR; Scripnic Lilian  - deputat AUR; Şerban Gianina  - 
deputat AUR; Simion George-Nicolae  - deputat AUR; Stoica Ciprian-Titi  - deputat AUR; Tanasă Dan  - 
deputat AUR; Volosatîi Boris  - deputat AUR

b477/2022
trimis spre avizare

223

Propunere legislativă pentru modificarea și 
completarea Legii nr.208 din 20 iulie 2015 privind 
alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum 
şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii 
Electorale Permanente

Aelenei Evdochia  - senator AUR; Boancă Rodica  - senator AUR; Busuioc Andrei  - senator AUR; Cătană 
Gheorghe-Adrian  - senator AUR; Cioromelea Valentin-Rică  - senator AUR; Cosma Dorinel  - senator AUR; 
Dăneasă Mircea  - senator AUR; Hangan Andrei  - senator AUR; Mateescu Sorin-Cristian  - senator AUR; 
Neagu Ionuţ  - senator AUR; Acatrinei Dorel-Gheorghe  - deputat AUR; Albişteanu Mihail  - deputat AUR; 
Axinia Adrian-George  - deputat AUR; Badiu Georgel  - deputat AUR; Chelaru Mircia  - deputat AUR; Coleşa 
Ilie-Alin  - deputat AUR; Dămureanu Ringo  - deputat AUR; Enachi Raisa  - deputat AUR; Flucuş Dumitru  - 
deputat AUR; Ivănuţă Cristian-Daniel  - deputat AUR; Mitrea Dumitrina  - deputat AUR; Păunescu Silviu-
Titus  - deputat AUR; Scripnic Lilian  - deputat AUR; Şerban Gianina  - deputat AUR; Simion George-
Nicolae  - deputat AUR; Stoica Ciprian-Titi  - deputat AUR; Suciu Sebastian-Ilie  - deputat AUR; Tanasă 
Dan  - deputat AUR; Volosatîi Boris  - deputat AUR

b478/2022
trimis spre avizare

224
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Titlul iniţiativei legislative

Iniţiatorul

StadiulNr. înregistrare

Propunere legislativă pentru completarea art.112 din 
Legea nr.115 din 19 mai 2015 pentru alegerea 
autorităţilor administraţiei publice locale, pentru 
modificarea Legii administraţiei publice locale 
nr.215/2001, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul 
aleşilor locali

Aelenei Evdochia  - senator AUR; Boancă Rodica  - senator AUR; Busuioc Andrei  - senator AUR; Cătană 
Gheorghe-Adrian  - senator AUR; Cosma Dorinel  - senator AUR; Costea Adrian  - senator AUR; Neagu 
Ionuţ  - senator AUR; Andruşceac Antonio  - deputat AUR; Axinia Adrian-George  - deputat AUR; Badiu 
Georgel  - deputat AUR; Balabaşciuc Călin-Constantin  - deputat AUR; Chelaru Mircia  - deputat AUR; 
Coleşa Ilie-Alin  - deputat AUR; Dămureanu Ringo  - deputat AUR; Enachi Raisa  - deputat AUR; Flucuş 
Dumitru  - deputat AUR; Focşa Dumitru-Viorel  - deputat AUR; Grădinaru Radu Vicențiu  - deputat AUR; 
Ivănuţă Cristian-Daniel  - deputat AUR; Mitrea Dumitrina  - deputat AUR; Muncaciu Sorin-Titus  - deputat 
AUR; Nagy Vasile  - deputat AUR; Păunescu Silviu-Titus  - deputat AUR; Pop Darius  - deputat AUR; 
Puşcaşu Lucian-Florin  - deputat AUR; Scripnic Lilian  - deputat AUR; Şerban Gianina  - deputat AUR; 
Simion George-Nicolae  - deputat AUR; Stoica Ciprian-Titi  - deputat AUR; Tanasă Dan  - deputat AUR; 
Volosatîi Boris  - deputat AUR

b479/2022
trimis spre avizare

225
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Proiecte de lege şi propuneri  legislative aflate pe agenda de lucru 
a Senatului*)

la data de 5 iulie 2022

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
SENAT

Direcţia generală legislativă

Nr. 
înregistrare

Titlul proiectului de legeNr. 
crt.

I. Proiecte de lege de aprobare a Ordonanţelor 80

A) ordonanţe emise în baza legii de abilitare 4

 -  în lucru, la comisiile permanente ale Senatului 2
 -  cu raport finalizat 2

B) ordonanţe de urgenţã 76

 - înregistrate la Senat si încã nerepartizate de Biroul permanent la 
comisii

22

 -  în lucru, la comisiile permanente ale Senatului 40
 -  cu raport finalizat 4
 -  înscrise pe ordinea de zi 5
 - în reexaminare 5

II. Proiecte de lege (altele decât proiectele de lege de aprobare a ordonanţelor) 36

 - înregistrate la Senat si încã nerepartizate de Biroul permanent la 
comisii

6

 -  în lucru, la comisiile permanente ale Senatului 18
 -  cu raport finalizat 1
 -  înscrise pe ordinea de zi 11
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Nr. 
înregistrare

Titlul proiectului de legeNr. 
crt.

III. Propuneri legislative 276

 - înregistrate la Senat si încã nerepartizate de Biroul permanent la 
comisii

102

 -  în lucru, la comisiile permanente ale Senatului 99
 -  cu raport finalizat 35
 -  înscrise pe ordinea de zi 29
 - în reexaminare 11

TOTAL iniţiative legislative pe agenda Senatului 392

*) CU SEDINTA COMUNA
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Proiecte de lege şi propuneri  legislative aflate pe agenda de lucru 
a Senatului*)

la data de 5 iulie 2022

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
SENAT

Direcţia generală legislativă

Nr. 
înregistrare

Titlul proiectului de legeNr. 
crt.

I. Proiecte de lege de aprobare a Ordonanţelor 80

A) ordonanţe emise în baza legii de abilitare 4

 -  în lucru, la comisiile permanente ale Senatului 2
Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.14/2016 cu 
privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016

L4/20171

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2016 
pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016

L5/20172

 -  cu raport finalizat 2
Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.12/2019 cu 
privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019

L525/20191

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.13 pentru 
rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019

L526/20192

B) ordonanţe de urgenţã 76

 - înregistrate la Senat si încã nerepartizate de Biroul permanent la 
comisii

22

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.88/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în 
vederea gestionării fondurilor europene nerambursabile destinate 
dezvoltării regionale

b445/20221

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.89/2022 privind înfiinţarea, administrarea şi dezvoltarea 
infrastructurilor şi serviciilor informatice de tip cloud utilizate de 
autorităţile şi instituţiile publice

b446/20222

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.69/2022 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 
nr.1/2011 şi prorogarea unor termene

b448/20223

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.90/2022 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de 
bănci şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori

b459/20224
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Nr. 
înregistrare

Titlul proiectului de legeNr. 
crt.

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.91/2022 privind unele măsuri pentru asigurarea implementării 
proiectelor contractate în cadrul Programului Operaţional 
Competitivitate, Apelul 2, Acţiunea 2.3.3, din fonduri externe 
nerambursabile şi pentru asigurarea sustenabilitiţii acestora

b460/20225

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.92/2022 pentru modificarea art.34 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi 
unele măsuri fiscal-bugetare

b461/20226

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.93/2022 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială 
pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru 
autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la 
autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule

b462/20227

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.94/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanțe de urgență a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ

b463/20228

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.95/2022 privind aprobarea programelor guvernamentale 
„Studentinvest" şi „FamilyStart", precum şi pentru modificarea art.128 
alin.(1) din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor copilului

b464/20229

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.96/2022 privind gestionarea financiară a fondurilor europene 
dedicate Afacerilor Interne alocate României pentru perioada de 
programare 2021-2027

b465/202210

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.98/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru 
vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în 
administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului 
Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome 
„Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru 
reglementarea situaţiei juridice a unor imobile, pentru reglementarea 
cheltuielilor de cazare în unele situaţii speciale, precum şi pentru 
modificarea unor acte normative, precum şi pentru modificarea unui alt 
act normativ

b466/202211

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.97/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea 
neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau 
a fondurilor publice naţionale aferente acestora

b467/202212
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Nr. 
înregistrare

Titlul proiectului de legeNr. 
crt.

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.90/2022 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat IMM INVEST 
PLUS şi a componentelor acesteia - IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO 
IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION şi 
RURAL INVEST

b480/202213

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.100/2022 privind aprobarea şi implementarea Planului naţional de 
măsuri cu privire la protecţia şi incluziunea persoanelor strămutate din 
Ucraina, beneficiare de protecţie temporară în România, precum şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative

b481/202214

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.101/2022 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru 
suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente reducerilor 
procentuale şi/sau corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la 
conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice, precum şi a 
altor creanţe bugetare

b482/202215

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.102/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr.207/2015 
privind Codul de procedură fiscală

b483/202216

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.103/2022 privind unele măsuri pentru creşterea capacităţii de 
control la frontieră a Autorităţii Vamale Române

b484/202217

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.105/2022 privind aprobarea continuării Programului-pilot de 
acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 300 de 
unităţi de învăţământ preuniversitar de stat

b485/202218

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.104/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr.17/2014 privind 
unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în 
extravilan şi de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea 
societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi 
privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei 
Domeniilor Statului

b486/202219

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.107/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi 
reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, precum şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative

b487/202220
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Nr. 
înregistrare

Titlul proiectului de legeNr. 
crt.

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.106/2022 pentru susţinerea acordării de reduceri ale preţurilor la 
benzină şi motorină şi pentru modificarea art.18 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.41/2022 pentru instituirea Sistemului naţional 
privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal 
ridicat RO e-Transport şi de abrogare a art.XXVIII din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, 
prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative

b488/202221

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.108/2022 privind decarbonizarea sectorului energetic

b489/202222

 -  în lucru, la comisiile permanente ale Senatului 40
Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr. 21/2012 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 
nr.1/2011

L317/20121

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi 
cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în 
hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie - 31 
decembrie 2013

L55/20132

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.117/2013 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei 
naţionale nr.1/2011 şi pentru luarea unor măsuri în domeniul 
învăţământului

L169/20143

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educaţiei, 
cercetării ştiinţifice şi pentru modificarea unor acte normative

L689/20144

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.94/2014 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 
nr.1/2011, precum şi modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei

L109/20155

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.6/2016 privind unele măsuri pentru punerea în executarea a 
mandatelor de supraveghere tehnică dispuse în procesul penal

L173/20166

Proiect de lege 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

L635/20167

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.86/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016

L6/20178
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Nr. 
înregistrare

Titlul proiectului de legeNr. 
crt.

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.87/2016 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe 
anul 2016

L7/20179

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.63/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017

L374/201710

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.64/2017 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe 
anul 2017

L375/201711

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.83/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017

L494/201712

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.84/2017 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe 
anul 2017

L495/201713

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018

L614/201814

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.79/2018 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe 
anul 2018

L615/201815

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.90/2018 privind unele măsuri pentru operaţionalizarea Secţiei pentru 
investigarea infracţiunilor din justiţie

L680/201816

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.101/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018

L724/201817

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.102/2018 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe 
anul 2018

L725/201818

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.12/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în 
domeniul justiţiei

L164/201919

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.4/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice 
centrale şi pentru modificarea unor acte normative

L91/202020

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.31/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor 
cheltuieli în domeniul sănătății

L167/202021

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.71/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019

L230/202022
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Nr. 
înregistrare

Titlul proiectului de legeNr. 
crt.

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.72/2019 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe 
anul 2019

L231/202023

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, 
modificarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri bugetare

L578/202024

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.136/2020 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe 
anul 2020

L579/202025

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.161/2020 pentru completarea art.12 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe 
anul 2020, modificarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri 
bugetare

L185/202126

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.201/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020

L186/202127

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.202/2020 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe 
anul 2020

L187/202128

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.50/2021 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale 
nr.1/2011

L401/202129

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.97/2021 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021

L522/202130

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.98/2021 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe 
anul 2021

L523/202131

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.122/2021 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021 și 
la instituirea cadrului legal pentru acordarea unui împrumut subordonat 
de către statul român, prin Ministerul Finanțelor, în calitate de acționar, 
către CEC BANK S.A.

L524/202132

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.123/2021 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe 
anul 2021

L525/202133

Proiect 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

L388/202234
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Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã 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

L389/202235

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.85/2022 privind modificarea şi completarea unor acte normative din 
domeniul fiscal şi vamal

L390/202236

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã 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 2023"

L401/202237

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.84/2022 privind combaterea acţiunilor speculative şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative

L402/202238

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.86/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în 
România

L403/202239

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.87/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, precum și 
pentru modificarea și completarea unor acte normative privind unele 
măsuri din domeniul sănătății

L404/202240

 -  cu raport finalizat 4
Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.15/2020 pentru modificarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011

L250/20201

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.78/2022 privind unele măsuri pentru ocuparea posturilor aferente 
funcțiilor publice vacante și temporar vacante care au atribuții în 
implementarea Planului național de redresare și reziliență al României

L377/20222

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.79/2022 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale

L378/20223

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.80/2022 privind reglementarea unor măsuri în domeniul ocupării 
posturilor în sectorul bugetar

L387/20224
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 -  înscrise pe ordinea de zi 5
Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.46/2008 pentru modificarea art.33 din Legea nr.303/2004 privind 
statutul judecătorilor şi procurorilor

L550/20081

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.77/2018 pentru completarea art.67 din Legea nr.317/2004 privind 
Consiliul Superior al Magistraturii

L633/20182

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.7/2019 privind unele măsuri temporare referitoare la concursul de 
admitere la Institutul Național al Magistraturii, formarea profesională 
inițială a judecătorilor și procurorilor, examenul de absolvire a 
Institutului Național al Magistraturii, stagiul și examenul de capacitate 
al judecătorilor și procurorilor stagiari, precum și pentru modificarea și 
completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și 
procurorilor, Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară și Legii 
nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

L149/20193

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.37/2020 
privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de 
credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori

L186/20204

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației 
publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte 
normative

L37/20225

 - în reexaminare 5
Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.48/2018 privind drepturile elevilor şcolarizaţi în unităţi de învăţământ 
înfiinţate în procesul de organizare a reţelei şcolare şi pentru 
modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, precum 
şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei

L618/20181

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.91/2019 privind desfiinţarea Institutului Revoluţiei Române din 
Decembrie 1989

L251/20202

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.79/2020 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale 
nr.1/2011

L386/20203

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.22/2021 privind  modificarea și completarea Legii educației naționale 
nr.1/2011 și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2005 privind 
asigurarea calității educației

L163/20214
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Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.89/2021 pentru completarea art.46 al Legii nr.41/1994 privind 
organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi 
Societăţii Române de Televiziune

L431/20215
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II. Proiecte de lege (altele decât proiectele de lege de aprobare a ordonanţelor) 36

 - înregistrate la Senat si încã nerepartizate de Biroul permanent la 
comisii

6

Proiect de lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a 
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 şi a contului general 
anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2021

b432/20221

Proiect de lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a 
bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului 
naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general 
anual al datoriei publice aferente anului 2021

b433/20222

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.17/2000 
privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice

b434/20223

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.278/2013 
privind emisiile industriale

b435/20224

Proiect de lege pentru ratificarea Convenţiei privind Organizaţia 
Internaţională de Asistenţă Maritimă pentru Navigaţie, deschisă spre 
semnare în perioada 27 ianuarie 2021-26 ianuarie 2022, semnată de 
România, la Paris, la 23 septembrie 2021

b447/20225

Proiect de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi 
Guvernul Regatului Arabiei Saudite privind cooperarea în domeniul 
apărării, semnat la Riad, la 24 ianuarie 2022

b490/20226

 -  în lucru, la comisiile permanente ale Senatului 18
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.24/2000 privind 
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative şi 
pentru modificarea Legii nr.202/1998 privind organizarea Monitorului 
Oficial al României

L592/20141

Proiect de lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a 
bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului 
naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general 
anual al datoriei publice aferente anului 2015

L112/20172

Proiect de lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a 
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 şi a contului general 
anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2015

L113/20173

Proiect de lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a 
bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului 
naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general 
anual al datoriei publice aferente anului 2016

L363/20174
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Proiect de lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a 
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 şi a contului general 
anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2016

L364/20175

Proiect de lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a 
bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului 
naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general 
anual al datoriei publice aferente anului 2017

L612/20186

Proiect de lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a 
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 şi a contului general 
anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2017

L613/20187

Proiect de lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a 
bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului 
naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general 
anual al datoriei publice aferente anului 2018

L523/20198

Proiect de lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a 
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 şi a contului general 
anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2018

L524/20199

Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative în 
domeniul transportului de persoane

L625/201910

Proiect de lege privind unele măsuri pentru asigurarea bunei 
funcţionări a instanţelor judecătoreşti şi a parchetelor de pe lângă 
acestea în anul 2020

L626/201911

Proiect de lege privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru 
modificarea și completarea unor acte normative

L629/201912

Proiect de lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a 
bugetului de stat, a contului anual de execuție a bugetului Fondului 
național unic de asigurări sociale de sănătate și a contului general 
anual al datoriei publice aferente anului 2019

L183/202113

Proiect de lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a 
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 și a contului general 
anual de execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2019

L184/202114

Proiect de lege privind căutarea persoanelor dispăruteL410/202115

Proiect de lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a 
bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului 
naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general 
anual al datoriei publice aferente anului 2020

L520/202116

Proiect de lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a 
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 şi a contului general 
anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2020

L521/202117
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Proiect de lege privind stabilirea cadrului organizatoric în scopul 
operaționalizării la nivel național a Sistemului de intrare/ieșire și a 
Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile

L391/202218

 -  cu raport finalizat 1
Proiect de lege privind stabilirea unor măsuri de descentralizare a unor 
competenţe exercitate de unele ministere şi organe de specialitate ale 
administraţiei publice centrale, precum şi a unor măsuri de reformă 
privind administraţia publică

L638/20131

 -  înscrise pe ordinea de zi 11
Proiect de lege - Legea educaţiei naţionaleL491/20091

Proiect de lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a 
bugetului de stat, a contului anual de execuţie al bugetului Fondului 
naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general 
anual al datoriei publice aferente anului 2010

L616/20112

Proiect de lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a 
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 şi a contului general 
anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2010

L617/20113

Proiect de lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a 
bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului 
naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general 
anual al datoriei publice aferente anului 2011

L393/20124

Proiect de lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a 
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 şi a contului general 
anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2011

L394/20125

Proiect de lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a 
bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului 
naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general 
anual al datoriei publice aferente anului 2011

L241/20136

Proiect de lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a 
bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului 
naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general 
anual al datoriei publice aferente anului 2012

L546/20137

Proiect de lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a 
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012 şi a contului general 
anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2012

L547/20138

Proiect de lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a 
bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului 
naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general 
anual al datoriei publice aferente anului 2013

L568/20149
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Proiect de lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a 
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 şi a contului general 
anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2013

L569/201410

Proiect de lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a 
bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului 
naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general 
anual al datoriei publice aferente anului 2014

L350/201511

Buletin legislativ sesiunea februarie - iunie 2022 
Biroul baze de date economice și legislative 

                        Informații la data de 5 iulie 279



Nr. 
înregistrare

Titlul proiectului de legeNr. 
crt.

III. Propuneri legislative 276

 - înregistrate la Senat si încã nerepartizate de Biroul permanent la 
comisii

102

Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii 
nr.96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor, republicată

b547/20211

Propunere legislativă privind completarea Legii nr.96/2006 - Statutul 
deputaților și senatorilor

b596/20212

Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.96/2006 privind 
statutul deputaților și al senatorilor

b308/20223

Propunere legislativă pentru abrogarea Capitolului XI din Legea 
nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor

b309/20224

Propunere legislativă pentru abrogarea Cap.XI din Legea nr.96/2006 
privind Statutul deputaților și al senatorilor

b310/20225

Propunere legislativă privind completarea Ordonanței de Urgență a 
Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice

b326/20226

Propunere legislativă privind serviciul extern specializat în resurse 
umane și salarizare

b327/20227

Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 
nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

b329/20228

Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.53/2003 - Codul 
muncii

b330/20229

Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 
nr.53/2003 privind Codul muncii

b331/202210

Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței 
Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere

b332/202211

Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 
nr.227/2015 privind Codul fiscal

b333/202212

Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 
nr.217/2016 privind diminuarea risipei alimentare

b334/202213

Propunere legislativă pentru modificarea articolului 17 din Decretul-
lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor 
persecutate din motive politice de dictatura instaurată în data de 6 
martie 1945, precum și celor deportate în străinătate, ori constituite în 
prizonieri

b335/202214
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Propunere legislativă pentru modificarea art.155 din Legea 
nr.286/2009 privind Codul penal

b341/202215

Propunere legislativă privind registrul unic de controlb345/202216

Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Legii privind 
organizării și funcționării statisticii oficiale în România nr.226/2009

b346/202217

Propunere legislativă pentru modificarea art.25 alin.(1) și art.32 lit.i) din 
Ordonanța Guvernului nr.2/2000 privind organizarea activității de 
expertiză tehnică si judiciară și extrajudiciară

b347/202218

Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței 
Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere

b351/202219

Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.155 din 21 noiembrie2001, privind aprobarea 
programului de gestionare a câinilor fără stăpân

b353/202220

Propunere legislativă pentru completarea art.291 din Legea 
nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările 
ulterioare

b354/202221

Propunere legislativă pentru prevenirea și combaterea canceruluib360/202222

Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de 
Urgență nr.195 din 12 decembrie 2002 privind circulația pe drumurile 
publice*) - republicată

b361/202223

Propunere legislativă pentru modificarea art.21 alin.(1) din Legea 
nr.223/2015 privind Pensiile militare de stat

b362/202224

Propunere legislativă pentru completarea articolului 103 din Legea 
53/2003 - Codul muncii

b363/202225

Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 
nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, 
în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în 
perioada regimului comunist în România

b364/202226

Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.227/2015 privind 
Codul fiscal

b365/202227

Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 
nr.135/2010 privind Codul de procedură penală

b369/202228

Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii 
nr.227/2015 privind Codul Fiscal, de susţinere a bibliotecilor prin 
reglementarea facilităţii de direcţionare a 3,5% din impozitul pe venit 
către bibliotecile de drept public cu personalitate juridică de către 
contribuabilii persoane fizice

b373/202229
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Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.263 
din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice

b374/202230

Propunere legislativă privind instituirea Zilei „Mihai Eminescu” în data 
de 15 iunie

b375/202231

Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței 
Guvernului nr.18 din 29 august 2009 privind organizarea și finanțarea 
rezidențiatului

b377/202232

Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii sănătății 
mintale șia protecției persoanelor cu tulburări psihice nr.487/2002

b379/202233

Propunere legislativă pentru completarea Legii 227/2015 - privind 
Codul Fiscal

b381/202234

Propunere legislativă pentru declararea zilei de 30 noiembrie ca Ziua 
națională a tezaurului uman viu

b382/202235

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

b391/202236

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 544/2001 
privind accesul liber la informaţiile de interes public

b392/202237

Propunere legislativă pentru modificarea articolului 26 alin.(1) din 
O.U.G. nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări 
sociale de sănătate

b393/202238

Propunere legislativă privind protejarea patrimoniului entităţilor din 
industria energetică

b394/202239

Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ

b395/202240

Propunere legislativă pentru completarea Legii educaţiei fizice şi 
sportului nr.69 din 9 mai 2000

b396/202241

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

b397/202242

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 69/2000 
a educaţiei fizice şi sportului

b398/202243

Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (1) al articolului 11 
din Legea nr.21/1991 privind cetățenia română

b399/202244

Propunere legislativă pentru completarea alineatului 1 al articolului 123 
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ

b400/202245

Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

b401/202246
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Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 
nr.134/2010 republicată, privind Codul de Procedură Civilă, cu 
modificările și completările ulterioare

b402/202247

Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 
nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu scopul facilitării accesului la 
condiții de locuire adecvate pentru categoriile de persoane cu risc de 
excluziune socială reprezentate de familiile numeroase, prin 
intermediul unei impozitări durabile a clădirilor

b403/202248

Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 
nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu scopul înlesnirii unor condiții de trai 
și activități agricole adecvate pentru familiile numeroase, prin 
intermediul unei impozitări durabile a terenurilor, guvernată de o 
politică de coeziune socială

b404/202249

Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru 
finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății

b405/202250

Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență a 
Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări 
sociale de sănătate

b406/202251

Propunere legislativă pentru informarea pacienților cu privire la 
efectele secundare ale vaccinurilor

b407/202252

Propunere legislativă pentru modificarea Legii educației naționale 
nr.1/2011

b408/202253

Propunere legislativă privind unele măsuri pentru continuarea activității 
pe funcții de execuție de către persoanele care îndeplinesc condițiile 
de pensionare

b409/202254

Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței 
nr.43 din 28 august 1997 privind regimul drumurilor și a Legii 
nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului

b410/202255

Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de 
gestionare a câinilor fără stăpân

b411/202256

Propunere legislativă pentru modificarea art.46 din Legea nr.14/2003 a 
partidelor politice

b412/202257

Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 31, 
alin.1 din Legea nr.360/2002 privind Statutul polițistului

b413/202258

Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile 
de asigurări sociale de sănătate

b415/202259
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Propunere legislativă privind acordarea voucherelor pentru control 
oftalmologic şi achiziţionare ochelari de vedere pentru elevi

b416/202260

Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.448/2006 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

b417/202261

Propunere legislativă pentru modificarea Anexei nr.2 şi a Anexei nr.3 
din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

b418/202262

Propunere legislativă pentru modificarea art.(56indice1) din Legea 
nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului

b419/202263

Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.227/2015 privind 
Codul fiscal

b420/202264

Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii 
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice și a Legii 
nr.127/2019 privind sistemul public de pensii

b423/202265

Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 
nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat

b427/202266

Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației 
fizice și sportului nr.69/2000

b428/202267

Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 
nr.295/2004 privind regimul armelor și munițiilor

b429/202268

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere

b430/202269

Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţaei de urgenţă a 
Guvernului nr.44/2008, cu modificările şi completările ulterioare, privind 
desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice 
autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale

b431/202270

Propunere legislativă pentru modifcarea Legii 252/2003 privind 
registrul unic de control

b436/202271

Propunere legislativă pentru modificarea OUG 75/1999 privind 
activitatea de audit financiar

b437/202272

Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 
nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap

b438/202273

Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Legii 
nr.95/2005 privind reforma în domeniul sănătății, precum și a altui act 
normativ

b439/202274
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Propunere legislativă pentru completarea și modificarea art.154 din 
Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările 
ulterioare, respectiv a art.224 din Legea nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, republicată

b440/202275

Propunere legislativă pentru modificarea art.11 din Legea nr.752/2001 
privind organizarea și funcționarea Academiei Române

b441/202276

Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 
nr.321/2009 privind comercializarea produselor agricole și alimentare

b442/202277

Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii 
nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței 
produselor din sectorul agricol

b443/202278

Propunere legislativă privind stabilirea unor măsuri de organizare și de 
funcționare a piețelor volante în orașe, destinate comercializării 
produselor agricole și alimentare

b444/202279

Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Legii 
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

b449/202280

Propunere legislativă privind măsurile necesare pentru realizarea de 
operațiuni pentru exploatarea energiei eoliene offshore

b450/202281

Propunere legislativă pentru stimularea investițiilor în eficiență 
energetică și modificarea art.291 alin.(3) din Legea 227/2015 Codul 
Fiscal

b451/202282

Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență nr.107 
din 25 iulie 1996 privind înființarea Administrației Naționale ”Apele 
Române”, publicată în Monitorul Oficial nr.244 din 9 octombrie 1996

b452/202283

Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de 
Urgență a Guvernului nr.19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și 
controlul activităților desfășurate pe plajă

b453/202284

Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte 
normative pentru întărirea capacității de furnizare de servicii 
electronice către cetățenii români cu domiciliul sau reședința în 
străinătate

b454/202285

Propunere legislativă pentru completarea art.104 din Ordonanța de 
Urgență nr.195 din 12 decembrie 2002 privind circulația pe drumurile 
publice, republicată în Monitorul Oficial nr.670 din 3 august 2006, cu 
modificările și completările ulterioare

b455/202286

Propunere legislativă privind acordarea unui tichet social pentru 
îngrijirea nou-născuților

b456/202287
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Propunere legislativă privind modificarea și completarea Decretului-
Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor 
persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de 
la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite 
în prizonieri

b457/202288

Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii privind 
integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru 
modificarea și completarea Legii  nr.144/2007 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum și 
pentru modificarea și completarea altor acte normative nr.176/2010

b458/202289

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic 
veterinar şi pentru abrogarea pct.35 din Anexa nr.1 a Ordonanţei 
Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare 
şi pentru siguranţa alimentelor

b468/202290

Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii

b469/202291

Propunere legislativă pentru completarea art.469 din Legea 
nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările 
ulterioare

b470/202292

Propunere legislativă pentru prorogarea unor termene din Legea 
nr.173/2020 privind unele măsuri pentru protejarea intereselor 
naţionale în activitatea economică şi pentru abrogarea Ordonanţei de 
Urgentă nr.166 din 2020 pentru modificarea Legii nr.173/2020 privind 
unele măsuri pentru protejarea intereselor naţionale în activitatea 
economică

b471/202293

Propunere legislativă pentru completarea art.109 din Legea nr.208 din 
20 iulie 2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, 
precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale 
Permanente

b472/202294

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.115 
din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice 
locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale 
nr.215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali

b473/202295

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.69 din 
28 aprilie 2000 a educaţiei fizice şi sportului

b474/202296

Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.21/1991 a cetățeniei 
române

b475/202297

Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ

b476/202298
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Propunere legislativă pentru modificarea art.18 alin.(2) din Legea 
nr.334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a 
campaniilor electorale

b477/202299

Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.208 
din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, 
precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale 
Permanente

b478/2022100

Propunere legislativă pentru completarea art.112 din Legea nr.115 din 
19 mai 2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, 
pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, 
precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 privind 
Statutul aleşilor locali

b479/2022101

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare

b491/2022102

 -  în lucru, la comisiile permanente ale Senatului 99
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.51/1991 privind 
securitatea naţională a României, republicată

L545/20161

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi

L137/20172

Propunere legislativă pentru modificarea art.37 şi art.39 din Legea 
nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor

L406/20173

Propunere legislativă privind Statutul cadrelor de informaţiiL554/20174

Propunere legislativă pentru înfiinţarea Liceului Teologic Romano-
Catolic II. Rakoczi Ferenc

L26/20185

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de 
Informaţii

L107/20186

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative în domeniul educaţiei

L246/20187

Propunere legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
comisiilor parlamentare de anchetă

L256/20188

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de 
Informaţii

L619/20189

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.1/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii 
Externe

L620/201810
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Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.191/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Protecţie 
şi Pază

L621/201811

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.92/1996 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de 
Telecomunicaţii Speciale

L622/201812

Propunere legislativă pentru implementarea subpunctului 1 al punctului 
III din Rezoluţiunea Adunării Naţionale de la Alba Iulia din 1 decembrie 
1918

L148/201913

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative în domeniul educaţiei

L159/201914

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice

L483/201915

Lege pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscalL489/201916

Lege pentru modificarea art.36 indice 1 din Legea nr.350/2001 privind 
amenajarea teritoriului şi urbanismul

L45/202017

Propunere legislativă privind instituirea sistemului ”Alertă Copil”L82/202018

Propunere legislativă privind unele măsuri în domeniul fondurilor 
nerambursabile europene

L220/202019

Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.76 din 16 ianuarie 
2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării 
forţei de muncă

L375/202020

Propunere legislativă de revizuire a Constituţiei RomânieiL447/202021

Lege pentru modificarea și completarea Legii viei și vinului în sistemul 
organizării comune a pieței vitivinicole nr.164/2015

L619/202022

Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 
nr.134/2019 privind reorganizarea Agenției Naționale a Medicamentului 
și a Dispozitivelor Medicale din România, precum și pentru modificarea 
unor acte normative

L671/202023

Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

L672/202024

Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.500/2002 privind 
finanțele publice și a Legii nr.94/1992 privind organizarea și 
funcționarea Curții de Conturi, republicată

L674/202025

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.51/1991 privind securitatea naţională a României

L697/202026

Buletin legislativ sesiunea februarie - iunie 2022 
Biroul baze de date economice și legislative 

                        Informații la data de 5 iulie 288



Nr. 
înregistrare

Titlul proiectului de legeNr. 
crt.

Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.356 
din 11 iulie 2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea 
Institutului Cultural Român

L703/202027

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei 
naţionale 1/2011

L704/202028

Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.96/2006 privind 
Statutul deputaților și al senatorilor

L26/202129

Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 
nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor

L52/202130

Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.165/2013 privind 
măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin 
echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului 
comunist în România

L92/202131

Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 
nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor

L188/202132

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

L193/202133

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei 
naţionale nr.1/2011

L250/202134

Lege pentru modificarea art.6 alin.(9) din Legea educației fizice si 
sportului nr.69/2000

L296/202135

Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind 
regimul juridic al contravențiilor și a Legii nr.286/2009 privind Codul 
Penal

L354/202136

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.58 din 
Legea educaţiei naţionale nr.1/2011

L427/202137

Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.41/1994 privind 
organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și 
Societății Române de Televiziune, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.636 din 27 decembrie 1999, cu modificările și 
completările ulterioare

L441/202138

Propunere legislativă pentru modificarea Legii educaţiei naţionale 
nr.1/2011

L442/202139

Propunere legislativă pentru completarea Legii educației naționale 
nr.1/2011

L446/202140

Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea Comisiei 
Naționale a României pentru UNESCO

L469/202141
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Propunere legislativă pentru modificarea Legii 176/2010 privind 
integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi 
pentru modificarea şi completarea altor acte normative

L470/202142

Propunere legislativă pentru modificarea art.204 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ

L486/202143

Propunere legislativă pentru completarea art.174 din Legea educației 
naționale nr.1/2011

L501/202144

Propunere legislativă pentru abrogarea art.210 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ

L527/202145

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei 
naţionale nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare

L528/202146

Propunere legislativă privind unele măsuri de informatizare în domeniul 
educaţiei

L529/202147

Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.1/2011 privind 
educaţia naţională

L531/202148

Propunere legislativă privind exercitarea profesiei de asistent în 
educație timpurie, precum și pentru modificarea și completarea unor 
acte normative

L32/202249

Propunere legislativă privind modificarea art.131 și 132 din Legea 
nr.304/2004 privind organizarea judiciară

L34/202250

Propunere legislativă pentru completarea art.61 din Legea nr.47/1992 
privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale

L36/202251

Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației 
naționale nr.1/2011

L98/202252

Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.11 din 
Legea nr.51/1991 privind securitatea națională a României

L138/202253

Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației 
naționale nr.1/2011

L184/202254

Propunere legislativă privind introducerea disciplinei "Istoria Revoluției 
din 1989 și a schimbării de regim din România"

L292/202255

Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 
nr.554/2004 a contenciosului administrativ

L309/202256

Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 
nr.126/1995 privind regimul materiilor explozive

L316/202257
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Propunere legislativă pentru completarea art.201 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ

L326/202258

Propunere legislativă pentru modificarea Legea nr.115/2015 şi pentru 
modificarea art.5 alin.(5) din Legea nr.33/2007

L338/202259

Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 
audiovizualului nr.504/2002

L343/202260

Propunere legislativă privind constituirea şi funcţionarea parcurilor agro-
zootehnice

L344/202261

Propunere legislativă privind prevenirea şi combaterea distrugerii 
culturilor agricole şi a păşunatului neautorizat, precum şi pentru 
modificarea unor acte normative

L349/202262

Propunere legislativă pentru completarea articolului 33 al Legii Apelor 
nr.107/1996

L351/202263

Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.335/2007 a camerelor 
de comerț din România, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.836 din 6 decembrie 2007, cu modificările și completările 
ulterioare

L354/202264

Propunere legislativă pentru completarea art.23 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale 
judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul 
justiţiei

L356/202265

Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii apelor 
nr.107/1996

L365/202266

Propunere legislativă pentru modificarea art.20 alin.(5) din Legea 
nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat

L366/202267

Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.277/2010 privind 
alocația pentru susținerea familiei

L367/202268

Propunere legislativă pentru completarea Legii 227/2015 - Codul fiscalL370/202269

Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.651 din 
Codul de Procedură Civilă, aprobat prin Legea nr.134/2010

L371/202270

Propunere 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

L374/202271

Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.91/2021 privind aprobarea continuării Programului-pilot 
de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 150 
de unități de învățământ preuniversitar de stat

L375/202272
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Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de 
Urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile 
publice

L380/202273

Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței Guvernului 
nr.21/1992 privind protecția consumatorilor

L381/202274

Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.38/2003 privind 
transportul în regim de taxi și în regim de închiriere

L382/202275

Propunere legislativă privind reglementarea tichetelor sociale pe suport 
electronic

L383/202276

Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 
nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată

L392/202277

Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.360/2002 privind 
Statutul polițistului

L393/202278

Propunere legislativă pentru încurajarea unui stil de viață activ și 
sănătos prin modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind 
Codul fiscal

L394/202279

Propunere legislativă pentru completarea art.19 din Legea nr.46/2008, 
Codul silvic, privind instituirea unui moratoriu de 10 ani pentru 
exploatarea limitată a masei lemnoase, pentru consumul intern

L395/202280

Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de 
Urgență nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ

L396/202281

Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.139 din 
Legea nr.53/2003 - Codul muncii

L397/202282

Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 
nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului

L399/202283

Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ

L406/202284

Propunere legislativă pentru completarea art.205 din Legea educației 
naționale nr.1/2011

L408/202285

Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii 
nr.235/2010 pentru acordarea burselor de merit olimpic internaţional 
elevilor premiaţi la olimpiadele şcolare internaţionale

L409/202286

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative

L410/202287

Propunere legislativă pentru modificarea art.270 din Legea nr.86/2006 
privind Codul vamal al României

L411/202288
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Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.678 
din 2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane, 
precum și pentru completarea art.28 din Ordonanța de urgență nr.97 
din 2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate 
ale cetățenilor români

L412/202289

Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației 
naționale nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare

L413/202290

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea din Legea 
educaţiei naţionale nr.1/2011

L414/202291

Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea art.269 din 
Legea educaţiei naţionale nr.1/2011

L415/202292

Propunere legislativă pentru modificarea Legii educaţiei naţionale nr.1 
din 5 ianuarie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr.18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare

L416/202293

Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (15 indice 1) al 
articolului 7 punctul (3) litera c) din Legea nr.50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcții

L417/202294

Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 
nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului 
republicată

L418/202295

Propunere 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

L419/202296

Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 227/2015 
privind Codul fiscal

L420/202297

Propunere legislativă pentru modificarea art.118 alin(1) din Ordonanţa 
de urgenţă nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

L421/202298

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr.104/2021 privind înfiinţarea Directoratului 
Naţional de Securitate Cibernetică aprobată prin Legea nr.11/2022 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.25 din 7 ianuarie 
2022

L422/202299

 -  cu raport finalizat 35
Propunere legislativă privind interpretarea art.38 alin.(11) din Legea 
nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor

L251/20161

Propunere legislativă privind organizarea şi funcţionarea 
Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă

L79/20172
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Propunere legislativă privind organizarea şi funcţionarea corpului 
pompierilor militari şi a protecţiei civile

L87/20173

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.1/2011 a Educaţiei Naţionale

L321/20194

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării 
Naţionale

L528/20195

Propunere legislativă pentru modificarea literei b) a alineatului (3) al 
articolului 361 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011

L604/20196

Propunere legislativă pentru modificarea art.207 şi 213 din Legea 
educaţiei naţionale 1/2011

L252/20207

Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (13) al articolului 
109 din Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare

L267/20208

Propunere legislativă privind completarea Legii nr.35/1997 privind 
organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatului Poporului

L287/20209

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării 
Naţionale şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.223/2015 
privind pensiile militare de stat

L288/202010

Propunere legislativă privind completarea art.119 din Legea nr.1/2011 
a educaţiei naţionale

L312/202011

Propunere legislativă pentru modificarea art.93 indice 1 din Legea 
educației naționale nr.1/2011

L352/202012

Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii 
Educației Naționale nr.1/2011

L469/202013

Propunere legislativă pentru completarea art.111 din Legea educației 
naționale nr.1/2011

L470/202014

Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 1/2011 a 
educației naționale

L472/202015

Propunere legislativă privind Digitalizarea învățământului românescL474/202016

Propunere legislativă pentru sprijinirea părinților și a operatorilor 
economici privați pe perioada stării de alertă și a suspendării cursurilor

L475/202017

Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației 
naționale 1/2011

L476/202018

Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 
nr.120/2006 a monumentelor de for public

L503/202019
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Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea a unor acte 
normative în domeniul educaţiei

L558/202020

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei 
naţionale nr.1/2011

L559/202021

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei 
naţionale nr.1/2011

L560/202022

Propunere legislativă privind organizarea şi funcţionarea Consiliului 
naţional pentru problemele rezerviştilor şi veteranilor din sistemul 
naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională

L588/202023

Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.8/2016 privind 
înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia privind drepturile 
persoanelor cu dizabilităţi

L589/202024

Propunere legislativă pentru completarea art.90 alin.(1) din Legea 
audiovizualului nr.504/2002

L673/202025

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei 
naţionale nr.1/2011

L688/202026

Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de Urgenţă nr.24 
din 5 martie 2008, privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea 
Securităţii

L530/202127

Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 
nr.96/2006, republicată, privind Statutul deputaților și senatorilor

L100/202228

Propunere legislativă privind modificarea Ordonanței de Urgență a 
Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului

L306/202229

Propunere legislativă privind modificarea Ordonanței Guvernului 
nr.43/1997 privind regimul drumurilor

L331/202230

Propunere legislativă privind completarea Legii cadastrului și a 
publicității imobiliare nr.7/1996

L333/202231

Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.448/2006 privind 
protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

L369/202232

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.254 
din 19 iulie 2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative 
de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, 
precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.286 din 
17.07.2009 privind Codul penal

L372/202233

Propunere legislativă privind înfiinţarea Muzeului Regional "Memorialul 
Golgota Bucovinei"

L373/202234

Propunere legislativă pentru completarea Legii educației naționale 
nr.1/2011

L379/202235
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 -  înscrise pe ordinea de zi 29
Propunere legislativă privind completarea Legii nr.96/2006 privind 
Statutul deputaţilor şi senatorilor

L169/20091

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, cu completările 
ulterioare

L242/20112

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor

L120/20123

Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) şi (4) ale articolului 24 
din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi senatorilor

L122/20124

Propunere legislativă privind punerea în aplicare a prevederilor art.9 
Justiţia al Chartei Europene a Limbilor Regionale sau Minoritare 
conform Legii de ratificare nr.282/2007

L558/20135

Propunere legislativă pentru modificarea Art.96 din Legea 303/2004 
privind statutul judecătorilor şi procurorilor

L304/20156

Propunere legislativă pentru modificarea art.58 alin.(4) din Legea 
educaţiei naţionale nr.1/2011

L565/20157

Propunere legislativă privind activitatea de prevenţie în sănătateL204/20168

Propunere legislativă privind acordarea unor drepturi specifice 
personalului didactic din  învăţământul preuniversitar

L205/20169

Propunere legislativă privind Statutul Autorităţii Naţionale pentru 
Protecţia Consumatorilor

L468/201610

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

L43/201711

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.215/2001 a administraţiei publice locale

L391/201712

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.8/2016 privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia 
privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi

L385/201813

Lege privind completarea art.III din Legea nr.72/2011 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea şi 
funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe 
Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile 
agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare

L530/201814

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei 
naţionale nr.1/2011, versiune actualizată la 02.10.2015, privind 
educaţia naţională

L498/201915
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Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.257 din 
Legea educaţiei naţionale nr.1/2011

L549/201916

Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor 
formelor de discriminare

L602/201917

Propunere legislativă pentru completarea Legii educaţei naţionale 
nr.1/2011

L605/201918

Propunere legislativă privind completarea art.95 din Legea educaţiei 
naţionale nr.1/2011

L608/201919

Propunere legislativă pentru completarea articolului 75 din Legea 
nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare

L609/201920

Propunere legislativă pentru modificarea si completarea art.214 din 
Legea educaţiei naţionale nr.1/2011

L614/201921

Propunere legislativă legislativă pentru completarea art.76 din Legea 
educaţiei naţionale nr.1/2011

L615/201922

Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației 
naționale nr.1/2011

L83/202023

Lege privind aprobarea obiectivului de investiții Spitalul Militar Regional 
"Carol I"

L101/202024

Lege privind exonerarea clienţilor băncilor de economisire şi creditare 
în domeniul locativ de la rambursarea unor sume reprezentând primă 
de stat şi accesorii

L148/202025

Propunere legislativă pentru abrogarea alin.(7indice1) şi (7indice2) ale 
art.168 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011

L115/202226

Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii 
122/2006 privind azilul în România

L275/202227

Propunere legislativă pentru modificarea art.44 alin.(9) din Legea 
educaţiei naţionale nr.1/2011

L314/202228

Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 
nr.334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a 
campaniilor electorale

L322/202229

 - în reexaminare 11
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.3 din 22 februarie 
2000, privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu 
modificările şi completările ulterioare

L71/20111

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.1/2011 a educaţiei naţionale

L116/20152
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Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de 
Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune

L263/20163

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.215/2001 a administraţiei publice locale şi a Legii nr.393/2004 
privind Statutul aleşilor locali

L108/20184

Propunere legislativă pentru modificarea art.19 din Legea nr.41/1994 
privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de 
Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune

L145/20185

Propunere legislativă de modificare a Legii concurenţei nr.21 din 30 
aprilie 1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.153 din 29 februarie 2016, cu modificările şi completările ulterioare

L384/20186

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.218 
din 23 aprilie 2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române 
şi a Legii nr.360 din 6 iunie 2002 privind Statutul poliţistului

L603/20197

Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 
nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi

L86/20208

Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației 
naționale nr.1/2011

L87/20209

Lege pentru organizarea şi funcţionarea Direcţiei de Investigare a 
Infracţiunilor de Mediu, precum şi pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative

L313/202010

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naționale 
pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii

L562/202011

TOTAL iniţiative legislative pe agenda Senatului 392

*) CU SEDINTA COMUNA
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PARLAMENTUL	ROMÂNIEI	
			SENAT	

				Direcţia	Generală	Legislativă	

Hotărâri	ale	Senatului		
adoptate	în	sesiunea	ordinară	februarie	‐	iunie	2022	

Nr.	
Crt.	

Număr	/	Dată	 Titlu	

1.	 1/17.01.2022 HOTĂRÂRE privind validarea unui membru interimar al Consiliului Superior 
al Magistraturii 

2.	 2/01.02.2022 HOTĂRÂRE pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor 
Biroului permanent al Senatului 

3.	 3/01.02.2022 HOTĂRÂRE privind vacantarea unui mandat de senator 

4.	 4/01.02.2022 HOTĂRÂRE privind validarea unui mandat de senator 

5.	 5/01.02.2022 HOTĂRÂRE pentru modificarea art.215 alin.(1) din Regulamentul Senatului 

6.	 6/01.02.2022 HOTĂRÂRE privind revocarea din funcţie a secretarului general al Senatului 

7.	 7/01.02.2022 HOTĂRÂRE privind numirea secretarului general al Senatului 

8.	 8/01.02.2022 HOTĂRÂRE privind numirea unui secretar general adjunct al Senatului 

9.	 9/02.02.2022 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr.124/2020 privind 
aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale 
Senatului 

10.	 10/14.02.2022 HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea art.68 alin.(2) din 
Regulamentul Senatului 

11.	 11/14.02.2022 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 124/2020 privind 
aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale 
Senatului 

12.	 12/14.02.2022 
HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Senatului 
nr.124/2020 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a 
comisiilor permanente ale Senatului 

13.	 13/14.02.2022 
HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului 
European şi al Consiliului privind prevenirea utilizării sistemului financiar în 
scopul spălării banilor sau finanţării terorismului - COM (2021) 420 final 

14.	 14/14.02.2022 

HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului 
European şi al Consiliului de instituire a Autorităţii pentru Combaterea 
Spălării Banilor şi a Finanţării Terorismului şi de modificare a 
Regulamentelor (UE) nr.1.093/2010, (UE) nr.1.094/2010 şi (UE) 
nr.1.095/2010 - COM (2021) 421 final 
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15.	 15/14.02.2022 
HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului 
European şi al Consiliului privind informaţiile care însoţesc transferurile de 
fonduri şi de anumite criptoactive (reformare) - COM (2021) 422 final 

16.	 16/14.02.2022 

HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European 
şi a Consiliului privind mecanismele care trebuie instituite de statele 
membre pentru prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării 
banilor sau finanţării terorismului şi de abrogare a Directivei (UE) 2015/849 
- COM (2021) 423 final

17.	 17/14.02.2022 

HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European 
şi a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2019/1.153 a Parlamentului 
European şi a Consiliului în ceea ce priveşte accesul autorităţilor competente 
la registrele centralizate de conturi bancare ' prin intermediul punctului unic 
de acces - COM (2021) 429 final 

18.	 18/14.02.2022 

HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European 
şi a Consiliului de modificare a Directivei 2009/138/CE în ceea ce priveşte 
proporţionalitatea, calitatea supravegherii, raportarea, măsurile referitoare 
la garanţiile pe termen lung, instrumentele macroprudenţiale, riscurile legate 
de durabilitate, supravegherea la nivel de grup şi supravegherea 
transfrontalieră - COM (2021) 581 final 

19.	 19/14.02.2022 

HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European 
şi a Consiliului de instituire a unui cadru pentru redresarea şi rezoluţia 
întreprinderilor de asigurare şi de reasigurare şi de modificare a Directivelor 
2002/47/CE, 2004/25/CE, 2009/138/CE şi (UE) 2017/1.132 şi a 
Regulamentelor (UE) nr.1.094/2010 şi (UE) nr. 648/2012 - COM (2021) 582 
final 

20.	 20/14.02.2022 
HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Decizie a Parlamentului European 
şi a Consiliului privind Anul european al tineretului 2022 - COM (2021) 634 
final 

21.	 21/14.02.2022 

HOTĂRÂRE referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul 
Regiunilor - Programul de lucru al Comisiei pentru 2022 - Împreună pentru o 
Europă mai puternică - COM (2021) 645 final 

22.	 22/14.02.2022 

HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului 
European şi al Consiliului de modificare a anexelor IV şi V la Regulamentul 
(UE) 2019/1.021 al Parlamentului European şi al Consiliului privind 
poluanţii organici persistenţi - COM (2021) 656 final 

23.	 23/14.02.2022 

HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului 
European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr.575/2013 
şi a Directivei 2014/59/UE în ceea ce priveşte tratamentul prudenţial al 
grupurilor de instituţii de importanţă sistemică globală cu o strategie de 
rezoluţie cu puncte de intrare multiple şi o metodologie pentru subscrierea 
indirectă de instrumente eligibile în vederea îndeplinirii cerinţei minime de 
fonduri proprii şi datorii eligibile - COM (2021) 665 final 
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24.	 24/21.02.2022 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr.124/2020 privind 
aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale 
Senatului 

25.	 25/21.02.2022 

HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului 
European şi al Consiliului privind măsurile împotriva operatorilor de 
transport care facilitează sau se implică în traficul de persoane sau 
introducerea ilegală de migranţi în legătură cu intrarea ilegală pe teritoriul 
Uniunii Europene - COM (2021) 753 final 

26.	 26/21.02.2022 

HOTĂRÂRE privind investigarea cazurilor de abuzuri sexuale sau a oricăror 
abuzuri fizice împotriva minorilor din serviciile de tip rezidențial aflate în 
subordinea directiilor generale de asistentă socială si protecție a copilului 
(DGASPC) 

27.	 27/28.02.2022 HOTĂRÂRE pentru desemnarea unui membru supleant în Consiliul de 
coordonare care funcţionează pe lângă Institutul Naţional de Administraţie 

28.	 28/07.03.2022 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr.124/2020 privind 
aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale 
Senatului 

29.	 29/21.03.2022 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr.124/2020 privind 
aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale 
Senatului 

30.	 30/29.03.2022 

HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului 
European si al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr.575/2013 
in ceea ce privește cerintele referitoare la riscul de credit, riscul de ajustare a 
evaluarii creditului, riscul operational, riscul de piata si in ceea ce priveste 
pragul minim al modelelor interne — C0M(2021) 664 

31.	 31/29.03.2022 
Hotarare referitoare la propunerea de Directiva a Parlamentului European si 
a Consiliului de modificare a Directivei 2014/65/UE privind pietele 
instrumentelor financiare — C0M(2021) 726 

32.	 32/04.04.2022 
HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European 
si a Consiliului privind protectia mediului prin intermediul dreptului penal si 
de înlocuire a Directivei 2008/99/CE - COM(2021) 851 final 

33.	 33/04.04.2022 

HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de stabilire a 
dispozitiilor detaliate de exercitare a dreptului de a vota si de a candida la 
alegerile pentru Parlamentul European de către cetătenii Uniunii care îsi au 
resedinta într-un stat membru si care nu sunt resortisanti ai acestuia 
(reformare) - COM(2021) 732 final 

34 34/04.04.2022 

HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului 
European si al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 
în ceea ce priveste sporirea transparentei datelor de piată, eliminarea 
obstacolelor din calea instituirii unui sistem centralizat de raportare, 
optimizarea obligatiilor de tranzactionare si interzicerea primirii de plăti 
pentru transmiterea ordinelor clientilor - COM(2021) 727 final 
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35 35/04.04.2022 

HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului 
European si al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2020/1.429 
în ceea ce priveste durata perioadei de referintă pentru aplicarea măsurilor 
temporare privind perceperea de tarife pentru utilizarea infrastructurii 
feroviare - COM(2021) 832 final 

36 36/04.04.2022 

HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European 
si a Consiliului de modificare a Directivei 2010/40/UE privind cadrul pentru 
implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului 
rutier si pentru interfetele cu alte moduri de transport COM(2021) 813 final 

37 37/04.04.2022 

HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European 
si a Consiliului de modificare a Directivelor 2001/20/CE si 2001/83/CE în 
ceea ce priveste derogările de la anumite obligatii privind anumite 
medicamente de uz uman puse la dispozitie în Regatul Unit în ceea ce 
priveste Irlanda de Nord, precum si în Cipru, Irlanda si Malta - COM(2021) 
997 final 

38 38/04.04.2022 

HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului 
European si al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 536/2014 
în ceea ce priveste o derogare de la anumite obligatii referitoare la 
medicamentele pentru investigatie clinică puse la dispozitie în Regatul Unit 
în ceea ce priveste Irlanda de Nord, precum si în Cipru, Irlanda si Malta - 
COM(2021) 998 final 

39 39/04.04.2022 
HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Decizie a Parlamentului European 
si a Consiliului privind acordarea unei asistente macrofinanciare Republicii 
Moldova COM(2022) 4 final 

40 40/04.04.2022 

HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de stabilire a 
dispozitiilor detaliate de exercitare a dreptului de a vota si de a candida la 
alegerile locale de către cetătenii Uniunii care îsi au resedinta într-un stat 
membru a cărui cetătenie nu o detin (reformare) - COM(2021) 733 final 

41 41/04.04.2022 

HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului 
European si al Consiliului privind statutul si finantarea partidelor politice 
europene si a fundatiilor politice europene (reformare) - COM(2021) 734 
final 

42 42/04.04.2022 

HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European 
si a Consiliului de modificare a Directivei 2013/36/UE în ceea ce priveste 
competentele de supraveghere, sanctiunile, sucursalele entitătilor din tări 
terte si riscurile de mediu, sociale si de guvernantă, precum si de modificare 
a Directivei 2014/59/UE - COM(2021) 663 final 

43 43/04.04.2022 

HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului 
European si al Consiliului privind punerea la dispozitie pe piata Uniunii a 
anumitor produse de bază si produse asociate cu defrisările si degradarea 
pădurilor, precum si exportul acestora din Uniune si de abrogare a 
Regulamentului (UE) nr. 995/2010 - COM(2021) 706 final 

44 44/04.04.2022 
HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Decizie a Consiliului de modificare a 
Deciziei (UE, EURATOM) 2020/2.053 privind sistemul de resurse proprii al 
Uniunii Europene - COM(2021) 570 final 
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45 45/04.04.2022 

HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de 
modificare a Directivei 2008/118/CE si a Directivei (UE) 2020/262 
(reformare) în ceea ce priveste magazinele duty-free situate în terminalul 
francez al tunelului de sub Canalul Mânecii - COM(2021) 817 final 

46 46/04.04.2022 
HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului 
European si al Consiliului privind transparenta si vizarea unui public-tintă în 
publicitatea politică COM(2021) 731 final 

47 47/04.04.2022 

HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului 
European si al Consiliului privind expedierile de deseuri si de modificare a 
Regulamentelor (UE) nr. 1.257/2013 si (UE) 2020/1.056 - COM(2021) 709 
final 

48 48/19.04.2022 HOTĂRÂRE privind vacantarea unui mandat de senator 

49 49/19.04.2022 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de 
monitorizare a implementării Conventiei privind drepturile persoanelor cu 
dizabilităti pe anul 2021 

50 50/02.05.2022 HOTĂRÂRE pentru modificarea si completarea Regulamentului Senatului 

51 51/02.05.2022 
HOTĂRÂRE referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European 
si Consiliu - Situatia actuală privind reciprocitatea cu Statele Unite în 
domeniul politicii vizelor - COM(2021) 827 final 

52 52/02.05.2022 
HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului 
European si al Consiliului privind abordarea situatiilor de instrumentalizare 
în domeniul migratiei si azilului - COM(2021) 890 final 

53 53/02.05.2022 

HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului 
European si al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/399 cu 
privire la Codul Uniunii privind regimul de trecere a frontierelor de către 
persoane - COM(2021) 891 final 

54 54/02.05.2022 
HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Recomandare a Consiliului privind 
cooperarea politienească operativă - COM(2021) 780 final 

55 55/02.05.2022 

HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European 
si a Consiliului privind schimbul de informatii dintre autoritătile de aplicare a 
legii din statele membre si de abrogare a Deciziei-cadru 2006/960/JAI a 
Consiliului - COM(2021) 782 final 

56 56/11.05.2022 

HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului 
European si al Consiliului privind schimbul automatizat de date în scopul 
cooperării politienesti ("Prüm II"), de modificare a Deciziilor 2008/615/JAI 
si 2008/616/JAI ale Consiliului si a Regulamentelor (UE) 2018/1.726, 
2019/817 si 2019/818 ale Parlamentului European si ale Consiliului - 
COM(2021) 784 final 
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57 57/02.05.2022 

HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului 
European si al Consiliului de instituire a unei platforme de colaborare pentru 
sprijinirea functionării echipelor comune de anchetă si de modificare a 
Regulamentului (UE) 2018/1.726 - COM(2021) 756 final 

58 58/02.05.2022 

HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului 
European si al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1.727 
al Parlamentului European si al Consiliului si a Deciziei 2005/671/JAI a 
Consiliului în ceea ce priveste schimbul de informatii digitale în cazurile de 
terorism - COM(2021) 757 final 

59 59/02.05.2022 

HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului 
European si al Consiliului privind digitalizarea cooperării judiciare si a 
accesului la justitie în cadrul procedurilor transfrontaliere în materie civilă, 
comercială si penală si de modificare a anumitor acte din domeniul 
cooperării judiciare - COM(2021) 759 final 

60 60/02.05.2022 

HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European 
si a Consiliului de modificare a Directivei 2003/8/CE a Consiliului, a 
Deciziilor-cadru 2002/465/JAI, 2002/584/JAI, 2003/577/JAI, 
2005/214/JAI, 2006/783/JAI, 2008/909/JAI, 2008/947/JAI, 2009/829/JAI 
si 2009/948/JAI ale Consiliului si a Directivei 2014/41/UE a Parlamentului 
European si a Consiliului în ceea ce priveste digitalizarea cooperării judiciare 
- COM(2021) 760 final

61 61/02.05.2022 

HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European 
si a Consiliului de modificare a Deciziei 2005/671/JAI a Consiliului în ceea ce 
priveste alinierea acesteia la normele Uniunii privind protectia datelor cu 
caracter personal - COM(2021) 767 final 

62 62/02.05.2022 
HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European 
si a Consiliului privind normele comune pentru pietele interne ale gazelor 
din surse regenerabile, gazelor naturale si hidrogenului COM(2021) 803 final 

63 63/02.05.2022 

HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de stabilire a 
unor norme pentru prevenirea utilizării abuzive în scopuri fiscale a 
entitătilor fictive si de modificare a Directivei 2011/16/UE - COM(2021) 565 
final 

64 64/02.05.2022 
HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului privind 
asigurarea unui nivel minim global de impozitare a grupurilor multinationale 
în Uniune COM(2021) 823 final 

65 65/02.05.2022 

HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de 
modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce priveste prelungirea 
perioadei de aplicare a mecanismului optional de taxare inversă în legătură 
cu livrările de anumite bunuri si prestările de anumite servicii care prezintă 
risc de fraudă si a mecanismului de reactie rapidă împotriva fraudei în 
domeniul TVA COM(2022) 39 final 
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66 66/02.05.2022 

HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului 
european si al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 
nr.1.025/2012 în ceea ce priveste deciziile organizatiilor de standardizare 
europene privind standardele europene si documentele de standardizare 
europeană COM(2022) 32 final 

67 67/02.05.2022 
HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European 
si a Consiliului privind îmbunătătirea conditiilor de muncă pentru lucrul pe 
platforme - COM(2021) 762 final 

68 68/02.05.2022 

HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European 
si a Consiliului de modificare a Directivei 2003/25/CE în ceea ce priveste 
includerea unor cerinte de stabilitate îmbunătătite si alinierea directivei la 
cerintele de stabilitate definite de Organizatia Maritimă Internatională - 
COM(2022) 53 final 

69 69/02.05.2022 

HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European 
si a Consiliului de modificare a Directivelor 2011/61/UE si 2009/65/CE în 
ceea ce priveste dispozitiile privind delegarea, administrarea riscului de 
lichiditate, raportarea în scopuri de supraveghere, furnizarea de servicii de 
depozitar si de custodie si initierea de împrumuturi de către fondurile de 
investitii alternative - COM(2021) 721 final 

70 70/02.05.2022 

HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului 
European si al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2015/760 în 
ceea ce priveste sfera activelor si investitiilor eligibile, structura portofoliului 
si cerintele de diversificare, împrumutul de numerar si alte reguli ale 
fondurilor si în ceea ce priveste cerintele referitoare la autorizarea, politicile 
de investitii si conditiile de functionare ale fondurilor europene de investitii 
pe termen lung COM(2021) 722 final 

71 71/02.05.2022 

HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului 
European si al Consiliului de instituire a unui punct unic de acces european 
care oferă acces centralizat la informatiile puse la dispozitia publicului, 
relevante pentru serviciile financiare, pentru pietele de capital si pentru 
durabilitate - COM(2021) 723 final 

72 72/02.05.2022 

HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European 
si a Consiliului de modificare a anumitor directive în ceea ce priveste 
instituirea si functionarea punctului unic de acces european COM(2021) 724 
final 

73 73/02.05.2022 

HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului 
European si al Consiliului de modificare a anumitor regulamente în ceea ce 
priveste instituirea si functionarea punctului unic de acces european - 
COM(2021) 725 final 

74 74/02.05.2022 

HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului 
European si al Consiliului de stabilire a unui cadru de măsuri pentru 
consolidarea ecosistemului european al semiconductorilor (Actul privind 
cipurile) - COM(2022) 46 final 
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75 75/02.05.2022 
HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului 
European si al Consiliului privind Agentia pentru Droguri a Uniunii Europene 
- COM(2022) 18 final

76 76/02.05.2022 

HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului 
European si al Consiliului de stabilire a normelor tranzitorii privind 
ambalarea si etichetarea produselor medicinale veterinare autorizate în 
conformitate cu Directiva 2001/82/CE si cu Regulamentul (CE) nr. 726/2004 
- COM(2022) 76 final

77 77/02.05.2022 
HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului 
European si al Consiliului de instituire a Programului Uniunii privind 
conectivitatea securizată pentru perioada 2023-2027 - COM(2022) 57 final 

78 78/02.05.2022 

HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului 
European si al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 549/2013 
si de abrogare a 11 acte juridice ale Uniunii în domeniul conturilor nationale 
- COM(2021) 776 final

79 79/02.05.2022 

HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului 
European si al Consiliului de stabilire a unor norme privind exercitarea 
drepturilor Uniunii pentru punerea în aplicare si asigurarea respectării 
Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de 
Nord din Uniunea Europeană si din Comunitatea Europeană a Energiei 
Atomice si a Acordului comercial si de cooperare dintre Uniunea Europeană 
si Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, si Regatul Unit 
al Marii Britanii si Irlandei de Nord, pe de altă parte COM(2022) 89 final 

80 80/02.05.2022 

HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului 
European si al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1.628 
în ceea ce priveste prelungirea competentei conferite Comisiei pentru a 
adopta acte delegate - COM(2022) 113 final 

81 81/03.05.2022 HOTĂRÂRE pentru numirea unui judecător la Curtea Constitutională 

82 82/18.05.2022 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 124/2020 privind 
aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale 
Senatului 

83 83/18.05.2022 

HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 26/2022 privind 
investigarea cazurilor de abuzuri sexuale sau a oricăror abuzuri fizice 
împotriva minorilor din serviciile de tip rezidential aflate în subordinea 
directiilor generale de asistentă socială si protectie a copilului (DGASPC) 

84 84/23.05.2022 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 124/2020 privind 
aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale 
Senatului 

85 85/30.05.2022 HOTĂRÂRE privind numirea unor membri ai Consiliului National de 
Integritate 
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86 86/07.06.2022 

HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 8 din Hotărârea Senatului nr. 26/2022 
privind investigarea cazurilor de abuzuri sexuale sau a oricăror abuzuri fizice 
împotriva minorilor din serviciile de tip rezidential aflate în subordinea 
directiilor generale de asistentă socială si protectie a copilului (DGASPC) 

87 87/08.06.2022 HOTĂRÂRE privind vacantarea unui mandat de senator 

88 88/14.06.2022 HOTĂRÂRE privind validarea unui mandat de senator 

89 89/14.06.2022 HOTĂRÂRE privind contul de executie a bugetului Senatului României pe 
anul 2021 

90 90/15.06.2022 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 124/2020 privind 
aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale 
Senatului 

91 91/15.06.2022 

HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului 
European si al Consiliului de modificare si rectificare a Regulamentului (UE) 
nr. 508/2014 în ceea ce priveste anumite măsuri specifice pentru atenuarea 
consecintelor agresiunii militare a Rusiei împotriva Ucrainei asupra 
activitătilor de pescuit si pentru diminuarea efectelor perturbării pietei 
cauzate de respectiva agresiune militară asupra lantului de aprovizionare cu 
produse pescăresti si din acvacultură - COM(2022) 179 final 

92 92/15.06.2022 

HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European 
si a Consiliului privind diligenta necesară în materie de durabilitate a 
întreprinderilor si de modificare a Directivei (UE) 2019/1.937 - COM(2022) 
71 final 

93 93/15.06.2022 
HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European 
si a Consiliului privind combaterea violentei împotriva femeilor si a violentei 
domestice - COM(2022) 105 final 

94 94/15.06.2022 

HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului 
European si al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2021/954 
privind cadrul pentru eliberarea, verificarea si acceptarea certificatelor 
interoperabile de vaccinare, testare si vindecare de COVID-19 (certificatul 
digital al UE privind COVID) referitor la resortisantii tărilor terte aflati în 
situatie de sedere legală sau care au resedintă legală pe teritoriul statelor 
membre, pe durata pandemiei de COVID-19 - COM(2022) 55 final 

95 95/15.06.2022 

HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului 
European si al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2021/953 
privind cadrul pentru eliberarea, verificarea si acceptarea certificatelor 
interoperabile privind vaccinarea, testarea si vindecarea de COVID-19 
(certificatul digital al UE privind COVID), pentru a facilita libera circulatie pe 
durata pandemiei de COVID-19 - COM(2022) 50 final 
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96 96/15.06.2022 

HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului 
European si al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1.938 
al Parlamentului European si al Consiliului privind măsurile de garantare a 
sigurantei furnizării de gaze si a Regulamentului (CE) nr. 715/2009 al 
Parlamentului European si al Consiliului privind conditiile de acces la retelele 
pentru transportul gazelor naturale - COM(2022) 135 final 

97 97/15.06.2022 

HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului 
European si al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 
în ceea ce priveste disciplina în materie de decontare, furnizarea 
transfrontalieră de servicii, cooperarea în materie de supraveghere, 
furnizarea de servicii auxiliare de tip bancar si cerintele pentru depozitarii 
centrali de titluri de valoare din tările terte COM(2022) 120 final 

98 98/15.06.2022 

HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European 
si a Consiliului de modificare a Directivelor 2005/29/CE si 2011/83/UE în 
ceea ce priveste consolidarea rolului consumatorilor în vederea tranzitiei 
verzi printr-o mai bună protectie împotriva practicilor neloiale si o mai bună 
informare COM(2022) 143 final 

99 99/15.06.2022 

HOTĂRÂRE referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social 
European si Comitetul Regiunilor - Primirea persoanelor care fug din calea 
războiului din Ucraina: pregătirea Europei pentru a răspunde nevoilor 
acestora - COM(2022) 131 final 

100 100/15.06.2022 

HOTĂRÂRE referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul 
Regiunilor - Solidaritatea europeană cu refugiatii si cu persoanele care fug de 
războiul din Ucraina - COM(2022) 107 final 

101 101/20.06.2022 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 124/2020 privind 
aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale 
Senatului 

102 102/29.06.2022 HOTĂRÂRE privind vacantarea functiei de presedinte al Senatului 

103 103/29.06.2022 

HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului 
European si al Consiliului privind gazele fluorurate cu efect de seră, de 
modificare a Directivei (UE) 2019/1.937 si de abrogare a Regulamentului 
(UE) nr. 517/2014 - COM(2022) 150 final 

104 104/29.06.2022 

HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului 
European si al Consiliului privind substantele care diminuează stratul de 
ozon si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.005/2009 COM(2022) 151 
final 

105 105/29.06.2022 

HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului 
European si al Consiliului privind raportarea datelor despre mediu provenite 
de la instalatii industriale si înfiintarea Portalului emisiilor industriale - 
COM(2022) 157 final 
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106 106/29.06.2022 

HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului 
European si al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 
1.305/2013 în ceea ce priveste o măsură specifică de acordare a unui sprijin 
exceptional si temporar din Fondul european agricol pentru dezvoltare 
rurală (FEADR) ca răspuns la invadarea Ucrainei de către Rusia COM(2022) 
242 final 

107 107/29.06.2022 

HOTĂRÂRE referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul 
Regiunilor - Strategia UE pentru textile sustenabile si circulare COM(2022) 
141 final 
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
   SENAT 

 Direcţia Generală Legislativă 
 

Hotărâri	adoptate	de	Parlamentul	României		
în	perioada	februarie	‐	iunie	2022	

 

Nr.	
Crt.	 Număr	/	Dată	 Titlu	

1.	 1/03.05.2022 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României 
nr. 1/2008 privind constituirea Comisiei permanente comune a Camerei 
Deputatilor si Senatului pentru relatia cu UNESCO 

2.	 2/03.05.2022 

HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României 
nr. 11/2021 privind aprobarea componentei nominale si a conducerii 
Delegatiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a 
NATO 

3.	 2/29.04.2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a 
Consiliului Legislativ 

4.	 3/03.05.2022 
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României 
nr. 14/2021 pentru aprobarea componentei nominale a Comisiei parlamentare 
a revolutionarilor din decembrie 1989 

5.	 4/03.05.2022 

HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României 
nr. 12/2021 privind aprobarea componentei nominale si a conducerii 
Delegatiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a 
Organizatiei pentru Securitate si Cooperare în Europa 

6.	 5/03.05.2022 HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României 
nr. 27/2021 privind constituirea Grupului PRO-America 

7.	 6/03.05.2022 HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României 
nr. 25/2021 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie 

8.	 7/03.05.2022 HOTĂRÂRE privind vacantarea functiei de membru în Comitetul de 
reglementare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei 

9.	 8/02.06.2022 HOTĂRÂRE privind constituirea Comisiei comune permanente a Camerei 
Deputatilor si Senatului în domeniul securitătii nationale 

10.	 9/03.05.2022 
HOTĂRÂRE pentru constituirea Comisiei speciale comune de control 
parlamentar specializat al Europol (JPSG) 

11.	 10/03.05.2022 HOTĂRÂRE privind numirea unui consilier de conturi la Curtea de Conturi 

12.	 11/22.06.2022 

HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României 
nr. 11/2021 privind aprobarea componentei nominale si a conducerii 
Delegatiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a 
NATO 

13.	 12/22.06.2022 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României 
nr. 1/2008 privind constituirea Comisiei permanente comune a Camerei 
Deputatilor si Senatului pentru relatia cu UNESCO 

14.	 13/22.06.2022 HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României 
nr. 25/2021 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie 
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15.	 14/22.06.2022 

HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României 
nr. 9/2021 privind aprobarea componentei nominale si a conducerii Delegatiei 
permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a 
Francofoniei 

16.	 15/22.06.2022 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României 
nr. 3/2021 privind aprobarea componentei nominale si a conducerii 
Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare 

17.	 16/22.06.2022 

HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României 
nr. 12/2006 pentru înfiintarea Comisiei permanente a Camerei Deputatilor si 
Senatului privind Statutul deputatilor si al senatorilor, organizarea si 
functionarea sedintelor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului 

18.	 17/22.06.2022 

HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României 
nr. 12/2021 privind aprobarea componentei nominale si a conducerii 
Delegatiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a 
Organizatiei pentru Securitate si Cooperare în Europa 

19.	 18/22.06.2022 HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României 
nr. 27/2021 privind constituirea Grupului PRO-America 

20.	 19/22.06.2022 
HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 
18/2021 pentru alegerea membrilor si a biroului Comisiei parlamentare 
speciale pentru controlul activitătii Serviciului de Informatii Externe 

21.	 20/22.06.2022 HOTĂRÂRE privind numirea unui membru în Comitetul de reglementare al 
Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei 

22.	 21/22.06.2022 HOTĂRÂRE privind numirea unor membri în Colegiul director al Consiliului 
National pentru Combaterea Discriminării 
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
   SENAT 

 Direcţia Generală Legislativă 

 

Situaţia întrebărilor şi interpelărilor  
adresate de senatori  

în sesiunea februarie – iunie 2022 
 
 

 ÎNTREBĂRI  şi  INTERPELĂRI 
 
TOTAL                      1379             
din care: 

- întrebări            683               
- interpelări         696       

 
 

ÎNTREBĂRI 
 

Grup parlamentar Total senatori 
Total întrebări 

depuse 
Total întrebări cu 

răspuns 
PSD 47 219 171 
PNL 37 216 155 
USR 23 94 69 
AUR 13 134 97 
UDMR 9 - - 
Senatori neafiliați la 
grupurile 
parlamentare 

6 20 14 

 
 

INTERPELĂRI 
 

Grup parlamentar Total senatori 
Total 

interpelări 
depuse 

Total interpelări cu 
răspuns 

PSD 47 253 160 
PNL 37 221 147 
USR 23 127 90 
AUR 13 70 51 
UDMR 9 - - 
Senatori neafiliați la 
grupurile 
parlamentare 

6 25 14 
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PARLAMENTUL	ROMÂNIEI	
				SENAT	

					Direcţia	Generală	Legislativă	
	
	
	
	

Situaţia	declaraţiilor	politice	prezentate	de	senatori		
în	sesiunea	februarie	‐	iunie	2022		

	
	
	

	
Grup	

parlamentar	
Total	senatori	

(136)	
Total	declaraţii	

politice	
PSD	 47 194 
PNL	 37 46 
USR		 23 122 
AUR	 13 67 
UDMR	 9 1 
Neafiliați		 6 24 

	
	
	
	

TOTAL:		 454	
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PARLAMENTUL	ROMÂNIEI	
			SENAT	

				Direcţia	Generală	Legislativă	

ŞEDINŢELE	PARLAMENTULUI	ROMÂNIEI		
ÎN	PERIOADA	FEBRUARIE	–	IUNIE	2022	

Şedinţe	Senat	 Sedinţe	comune	

41	 6	

Sesiune	extraordinară	ianuarie	(	3	ședințe	Senat	)	

TOTAL	ŞEDINȚE	50	
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