
  

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR  

Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare 
       Nr.4c-1/59/28.02.2022             

Ordinea de zi a şedinţei Comisiei din zilele de 2 și 3 martie 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 449/2021 

 

Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.44/2008 privind 

desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale 

şi întreprinderile familiale 
Raport comun cu Comisia pentru industrii şi servicii si Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 

Camera Deputaților  

este Cameră 
decizională 

12.10.2021 

  Raport 

  comun 

 

02.11.2021 
 

 Documentare si consultare 

2.      PL-x 18/2022 

 

Proiect de Lege privind protecţia consumatorilor cu privire la costul total al creditării şi la cesiunea 

de creanţe  
Raport comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, Comisia pentru industrii şi servicii și 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

 

Camera Deputaților  
este Cameră 

decizională 

08.02.2022 

 

  Raport  

   comun 

 

23.02.2022 Documentare si consultare 

3.    PL-x 39/2022 

 

Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.114/2018 privind 

instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, 

modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene şi pentru completarea 

art.60 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal 

Camera Deputaților 

este Camera 

decizională 

10.02.2022 

 

Aviz 

 

 

21.02.2022 

 

   Documentare si consultare 

4.    PL-x 42/2022 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.124/2021 privind stabilirea 

cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin 

Mecanismul de redresare şi rezilienţă precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de 

redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi 

nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, procedură de urgență 

 

Camera Deputaților 
este Cameră 

decizională 

15.02.2022 Aviz 

 
24.02.2022 

 

  Documentare si consultare 

5. PL-x 54/2022 

 

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 şi 
pentru modificarea alin.(10) al art.7 din Ordonanţa de urgenţă 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 urgenţă, procedură de urgență 

 

Camera Deputaților 
este Cameră 

Decizională 

 

22.02.2022 
     Aviz  

 

03.03.2022 

 
 Documentare si consultare 

6.      PL-x 55/2022 

 

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 tranziţie justă, procedură de urgență 

 

Camera Deputaților 
este Cameră 

Decizională 

 

22.02.2022 

 

Aviz  

 

 

03.03.2022 
 

 Documentare si consultare 

7.      Pl-x 61/2022 

 
 

Propunere legislativă privind registrul comerţului şi registrul persoanelor juridice fără scop lucrativ 

 
Camera Deputaților 

este Cameră 

Decizională 
 

22.02.2022 

 

Aviz  

  

03.03.2022  Documentare si consultare 

           

 PREŞEDINTE 
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