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Ordinea de zi a şedinţei Comisiei din zilele de 26 și 27 octombrie 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 627/2022 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.35/2022 

pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.41/1994 privind 

autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale 

interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru 

aprobarea plăţii cotizaţiilor anuale în vederea participării Institutului 

Naţional de Statistică - România în calitate de asociat în cadrul 

Comitetului de Statistică şi Guvernanţă în Statistică al Organizaţiei 

pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică şi de membru instituţional 

în cadrul Institutului Internaţional de Statistică 

 

Camera 

Deputaților 

este Cameră 

decizională 

17.10.2022 Fond 02.11.2022 

 

 

 

 

Documentare și consultare 

 

 

   

2. PL-x 146/2021 

Proiectul 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- 

Fond comun Comisia pentru buget, finanțe și bănci și 

Comisia pentru antreprenoriat și turism 

 

 

Camera 

Deputaților 

este Cameră 

decizională 

 

12.04.2021 
Fond 

Comun 
06.05.2021 

 

 

 

 

 

 

Documentare și consultare 
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3. PL-x 573/2022 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.120/2022 privind modificarea unor acte normative care 

reglementează programele de sprijin pentru zona montană 

 

-procedură de urgență- 

 

 

Camera 

Deputaților 

este Cameră 

decizională 

 

11.10.2022 Aviz 19.10.2022 

 

 

 

Documentare și consultare 

 

4. PL-x 592/2022 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.25/2022 

privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.46/1998 

pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligaţilor asumate 

de România prin aderarea la Convenţia internaţională 

EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigaţiei 

aeriene şi la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, 

precum şi a unor obligaţii care rezultă pentru România din 

regulamentele adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniul 

serviciilor de navigaţie aeriană 

 

 

Camera 

Deputaților 

este Cameră 

decizională 

 

11.10.2022 Aviz 19.10.2022 

 

 

 

 

 

Documentare și consultare 

 

5. 
Pl-x 609/2022 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.227/2015 privind Codul fiscal 

 

 

 

 

 

 

Camera 

Deputaților 

este Cameră 

decizională 

11.10.2022 Aviz 19.10.2022 

 

 

 

Documentare și consultare 

 

6. Pl-x 610/2022 

Propunerea legislativă privind registrul unic de control 

 

 

Camera 

Deputaților 

este Cameră 

decizională 

11.10.2022 Aviz 19.10.2022 

 

Documentare și consultare 

 

7. PL-x 647/2022 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.139/2022 privind prelungirea mandatelor unor membri 

ai Comitetului de reglementare al Autorităţii Naţionale de 

Reglementare în Domeniul Energiei 

-procedură de urgență- 

 

 

Camera 

Deputaților 

este prima 

Cameră 

Sesizată 

 

24.10.2022 Aviz 27.10.2022 

 

 

 

Documentare și consultare 

 

 

PREŞEDINTE 

Costel Neculai DUNAVA 


