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Ordinea de zi a ședinței Comisiei din zilele de 15, 16 și 17 Martie 2022 
 

Nr. 

crt. 

Nr. înregistrare 

la Cam. 

Deputaților 

Denumirea inițiativei legislative sau a problemei înscrise pe ordinea de zi 

Competenta CD 

potrivit art.75 

din Constituție, 

republicata 

Data sesizării 
Scopul 

sesizării 

Termen de 

soluționare 
Observații 

1. PL-x 389/2021 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.73/2021 privind unele măsuri pentru valorificarea 

concentratelor tehnice de uraniu din stocul de siguranţă şi consum, 

constituit în perioada 2009-2011, aflat în proprietatea privată a 

statului şi în administrarea Companiei Naţionale a Uraniului - S.A., 

precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.193/2018 

pentru reglementarea principiilor privind asigurarea strategiei 

naţionale a României referitoare la menţinerea ciclului nuclear 

integrat, prin asigurarea materiei prime pentru fabricarea 

combustibilului nuclear necesar funcţionării unităţilor de la Centrala 

Nuclearoelectrică de la Cernavodă 

- procedură de urgență – 

Comun cu Comisia pentru industrii şi servicii 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=19512  

Camera 

Deputaților  

este Cameră 

decizională 

28.09.2021 
Raport 

comun 
19.10.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documentare și 

consultare 

2. Pl-x 606/2021 

Propunere legislativă pentru protejarea românilor şi întreprinderilor 

românești de creșterile de prețuri la energie electrică şi gaze naturale 

Comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, Comisia pentru 

industrii şi servicii si Comisia pentru antreprenoriat şi turism 

http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19713  

 

Camera 

Deputaților  

este Cameră 

decizională 

 

16.12.2021 
Raport 

comun 
30.12.2021 

 

 

 

 

Documentare și 

consultare 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=19512
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19713
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3. PL-x 12/2022 

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

Codul fiscal 

http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19736 

Camera 

Deputaților  

este Cameră 

decizională 

02.02.2022 Aviz 14.02.2022 

 

 

Documentare și 

consultare  

4. PL-x 80/2022 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.140/2021 privind unele aspecte referitoare la 

contractele de vânzare de bunuri 

-procedură de urgență- 

http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19833  

Camera 

Deputaților  

este Cameră 

decizională 

 

03.03.2022 Aviz 14.03.2022 

 

 

 

Documentare și 

consultare  

5. PL-x 81/2022 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.141/2021 privind anumite aspecte referitoare la 

contractele de furnizare de conținut digital şi de servicii digitale 

- procedură de urgență- 

http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19830  

Camera 

Deputaților  

este Cameră 

decizională 

 

03.03.2022 Aviz 14.03.2022 

 

 

Documentare și 

consultare 

6. PL-x 87/2022 

Proiect de Lege pentru declararea zilei de 11 aprilie ca „Ziua 

naţională a educației financiare” 

http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19837  

Camera 

Deputaților  

este Cameră 

decizională 

08.03.2022 Aviz 17.03.2022 

 

 

Documentare și 

consultare 

7. Pl-x 285/2021 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative 

http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19412 

Camera 

Deputaților  

este  prima 

Cameră 

sesizată 

 

29.06.2021 Aviz 06.09.2021 

 

 

Documentare și 

consultare 

 

PREŞEDINTE  

Costel Neculai DUNAVA  

http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19736
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19833
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19830
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19837
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19412
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