
  

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare 

 

 
             Nr.4c-1/709/12.12.2022 

 

Ordinea de zi a şedinţei Comisiei din data de 13 decembrie 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 511/2021 

Proiectul 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- 

 

 

Fond comun cu Comisia pentru buget, finanțe și bănci 

 

 

Camera 

Deputaților 

este Camera 

decizională 

04.10.2022 

Raport 

comun 

suplimentar 

24.10.2022 

 

 

 

 

 

 

Documentare și consultare 

2. Pl-x 567/2022 

Propunerea legislativă pentru completarea şi modificarea Legii privind 

organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România nr.226/2009 

 

 

Camera 

Deputaților 

este Camera 

decizională 

04.10.2022 Raport  19.10.2022 

 

 

Documentare și consultare 

3. Pl-x 581/2022 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu scopul facilitării accesului la 

condiţii de locuire adecvate pentru categoriile de persoane cu risc de 

excluziune socială reprezentate de familiile numeroase, prin intermediul 

unei impozitări durabile a clădirilor 

 

 

Camera 

Deputaților 

este Camera 

decizională 

11.10.2022 Aviz 19.10.2022 

 

 

 

Documentare și consultare 



  

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 

4. Pl-x 586/2022 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu scopul înlesnirii unor condiţii de 

trai şi activităţi agricole adecvate pentru familiile numeroase, prin 

intermediul unei impozitări durabile a terenurilor, guvernată de o 

politică de coeziune socială 

 

 

Camera 

Deputaților 

este Camera 

decizională 

11.10.2022 Aviz 19.10.2022 

 

 

 

Documentare și consultare 

5. 
PL-x 625/2022 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.31/2022 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de 

procedură fiscală 

 

 

 

 

 

 

Camera 

Deputaților 

este Camera 

decizională 

17.10.2022 Aviz 25.10.2022 

 

 

 

 

 

Documentare și consultare 

6. Pl-x 667/2022 

Propunerea legislativă pentru completarea şi modificarea art.154 din 

Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare, respectiv a art.224 din Legea nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările 

ulterioare, republicată 

 

 

 

Camera 

Deputaților 

este Camera 

decizională 

24.10.2022 Aviz 03.11.2022 

 

 

 

Documentare și consultare 

7. Pl-x 670/2022 

Propunerea legislativă pentru stimularea investiţiilor în eficienţă 

energetică şi modificarea art.291 alin.(3) din Legea 227/2015 Codul 

Fiscal 

 

 

 

Camera 

Deputaților 

este Camera 

decizională 

24.10.2022 Aviz 03.11.2022 

 

 

 

Documentare și consultare 

 

 

 

PREŞEDINTE 

Costel Neculai DUNAVA 


