
  

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR  

Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare 

 Nr.4c-1/33/14.02.2022             

 

Ordinea de zi a şedinţei Comisiei din zilele de 16 și 17 februarie 2022 

 

Nr. 

crt. 

Nr. înregistrare la 

Cam. Deputaţilor 
Denumirea iniţiativei legislative sau a problemei înscrise pe ordinea de zi 

Competenta CD potrivit 
art.75 din Constituţie, 

republicata 

Data sesizării 

 
Scopul sesizării 

 
Termen de 

soluţionare Observaţii 

1. PL-x 320/2021 

 

Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.220/2008 

pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din 

surse regenerabile de energie 

Raport comun cu Comisia pentru industrii şi servicii si Comisia 

pentru mediu şi echilibru ecologic 

 

Camera Deputaților  
este Cameră decizională 

02.09.2021 

 

Raport comun 

 

22.09.2021 

 

 

Documentare și 

consultare 

 

2. PL-x 146/2021 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.16/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici 

şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM 

INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru modificarea şi completarea Schemei de 

ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei 

economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art.II din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.42/2020 

-procedură de urgență- 

Raport comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci si Comisia pentru 

industrii şi servicii 

 

Camera Deputaților  

este Cameră decizională 

 
13.04.2021 

 

Raport comun 

 

06.05.2021 

 

 

 

 

 

Documentare și 

consultare 

3. PL-x 499/2021 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.98/2016 

privind achiziţiile publice, pentru modificarea Legii nr.99/2016 privind 

achiziţiile sectoriale, pentru modificarea Legii nr.100/2016 privind 

concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii precum şi pentru 

modificarea art.25 alin.(l) din Ordonanţa 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 

 

Camera Deputaților 

este Cameră decizională 
19.10.2021 

Aviz 

 
28.10.2021 

 

 

 

Documentare și 

consultare 

4. PL-x 516/2021 

Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Ordonanţei nr.22/2002 

privind executarea obligaţiilor de plata ale instituţiilor publice, stabilite prin 

titluri executorii 

 

Camera Deputaților este 
Cameră 

decizională 
26.10.2021 Aviz 03.11.2021 

 

Documentare și 

consultare 
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Nr. 
crt. 

Nr. înregistrare la 
Cam. Deputaţilor 

Denumirea iniţiativei legislative sau a problemei înscrise pe ordinea de zi 

Competenta CD potrivit 

art.75 din Constituţie, 

republicata 

Data sesizării 

 

Scopul sesizării 

 

Termen de 

soluţionare Observaţii 

5.  PL-x 560/2021 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 

nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile 

administraţiei publice şi instituţiile publice 

 

Camera Deputaților este 
Cameră 

Decizională 
09.11.2021 

Aviz  

 
17.11.2021 

 

Documentare și 

consultare 

6. PL-x 581/2021 

Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal si 

pentru completarea art.47 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura 

fiscala  

 

Camera Deputaților este 

Cameră 
Decizională 

08.12.2021 
Aviz  

 
16.12.2021 

 

Documentare și 

consultare 

 

7. PL-x 583/2021 

Proiect de Lege pentru anularea unor obligaţii fiscale şi pentru modificarea 

unor acte normative 

 

Camera Deputaților este 
Cameră 

Decizională 

 

08.12.2021 Aviz  16.12.2021 

 

Documentare și 

consultare 

 

             

 

 

 

PPREŞEDINTE 

 

        Costel Neculai DUNAVA 


