
  

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare 

Nr.4c-1/154/11.04.2022             

 

Ordinea de zi a şedinţei Comisiei din data de 13 și 14 aprilie 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, republicată 
Data sesizării 

 

Scopul 

sesizării 

 

Termen de 

soluţionare Observaţii 

1. PL-x 56/2022 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.135/2021 privind unele măsuri pentru susţinerea 

activităţii aeroporturilor regionale pentru care consiliile judeţene 

au calitatea de autoritate publică tutelară 

- procedură de urgență –  

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

administraţie publică şi amenajarea teritoriului, Comisia pentru 

transporturi şi infrastructură 

Camera Deputaților  

este Cameră decizională 
22.02.2022 

Raport 

comun 
15.03.2022 

 

 

 

Documentare 

și consultare 

2. PL-x 78/2022 

Proiect de Lege pentru modificarea art.6 din Legea nr.219/2015 

privind economia socială 

comun cu Comisia pentru industrii şi servicii și Comisia pentru 

muncă şi protecţie socială 

Camera Deputaților  

este Cameră decizională 
29.02.2022 

 

Raport 

comun 

 

22.03.2022 

 

  Documentare 

și consultare 

3. Pl-x 136/2022 

 

Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 

privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare 
Camera Deputaților  

este Cameră decizională 
22.03.2022 

Aviz 

 
31.03.2022 

  Documentare 

și consultare 

4. Pl-x 137/2022 

 

Propunere legislativă pentru completarea art.76 alin.(4) din Legea 

nr.227/2015 privind Codul fiscal 
Camera Deputaților  

este Cameră decizională 
22.03.2022 Aviz 31.03.2022 

  Documentare 

și consultare 

5. PL-x 140/2022 

 

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 corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de 

la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice 

pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013 şi 

pentru proiecte preluate integral sau parţial din Programul 

operaţional sectorial Mediu 2007-2013 în cadrul Programului 

operaţional Infrastructura mare 2014-2020 

- procedură de urgență –  

Camera Deputaților este 

Cameră decizională 
24.03.2022      Aviz 04.04.2022 

 

 

 

 

  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, republicată 
Data sesizării 

 
Scopul 

sesizării 

 
Termen de 

soluţionare Observaţii 

6. PL-x 141/2022 

 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.13/2022 pentru modificarea pct.II subpct.1 din 

anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.120/2002 privind 

aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu 

finanţare de la bugetul de stat 

- procedură de urgență –  

 

Camera Deputaților este 

Cameră decizională 
24.03.2022 Aviz 04.04.2022 

 

 

Documentare 

și consultare 

7. PL-x 145/2022 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.25 din 

Legea contabilităţii nr.82/1991 

 

Camera Deputaților este 

Cameră decizională 
24.03.2022 Aviz 04.04.2022 

Documentare 

și consultare 

 

 

 

P    PREŞEDINTE 

 

           Costel Neculai DUNAVA 


