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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 

1. PL-x 77/2022 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2022 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.25/2001 privind înfiinţarea 

Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I.” - S.A. 

comun cu Comisia pentru industrii şi servicii și Comisia pentru administraţie 

publică şi amenajarea teritoriului 

Camera Deputaților  

este Cameră decizională 
03.02.2022 

Raport 

comun 
17.03.2022 

 

      Documentare 

și consultare 

2. PL-x 511/2021 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.102/2021 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.213/2015 privind Fondul de garantare a 

asiguraţilor şi pentru modificarea altor acte normative 

- procedură de urgență –  

comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 

Camera Deputaților  

este Cameră decizională 
27.10.2022 

 

Raport 

comun 

 

11.11.2022 

 

Documentare 

    și consultare 

3. Pl-x 41/2022 

 

Propunere legislativă privind constituirea şi funcţionarea parcurilor agro-zootehnice 
Camera Deputaților  

este Cameră decizională 
15.02.2022 

Aviz 

 
24.03.2022 

      Documentare 

  și consultare 

4. Pl-x 79/2022 

 

Propunere legislativă "Legea suveranităţii - Legea pentru protejarea interesului 

superior şi suveran al poporului şi al cetăţeanului roman” 
Camera Deputaților 

este Cameră decizională 
29.03.2022 Aviz 07.04.2022 

Documentare 

și consultare 

5. PL-x 128/2022 

 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.10/2022 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.346/2004 privind stimularea înfiinţării şi 

dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii 

Camera Deputaților este 

Cameră decizională 
22.03.2022      Aviz 31.03.2022 

Documentare 

și consultare 

6. PL-x 129/2022 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.11/2022 

privind modificarea şi completarea Legii nr.259/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare 

pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, 

precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.27/1996 privind acordarea de 

facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii 

Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării” 

Camera Deputaților este 

Cameră decizională 
22.03.2022 Aviz 31.03.2022 

 

 

Documentare 

și consultare 

7. PL-x 133/2022 

Proiect de Lege privind registrul comerţului şi pentru modificarea si completarea altor 

acte normative cu incidenţă asupra înregistrării în registrul comerţului 

Camera Deputaților este 

Cameră decizională 

 

22.03.2022 Aviz 31.03.2022 

Documentare 

și consultare 

    COM (2022) 

83 final 

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, 

Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor Către o economie 

verde, digitală și rezilientă: modelul nostru european de creștere 

- 31.03.2022 
Proiect 

de opinie 
12.04.2022 

      Documentare 

și consultare 
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