
  

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare 

             Nr.4c-1/247/23.05.2022             

 

Ordinea de zi a şedinţei Comisiei din data de 25 și 26 mai 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 82/2022 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.142/2021 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, pentru modificarea 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, pentru modificarea art.III din Ordonanţa 

de urgenţă 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, precum şi pentru modificarea art.164 alin.(21) şi (22) din Legea 

nr.53/2003 - Codul muncii 

-Procedură de urgență - 

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

antreprenoriat şi turism 

 

Camera 

Deputaților 

este Cameră 

decizională 

03.03.2022 
Raport 

comun 
23.03.2022 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Documentare și consultare 

2. PL-x 97/2022 

 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.5/2022 pentru 

modificarea Legii nr.422/2006 privind organizarea şi funcţionarea 

sistemului statistic de comerţ internaţional cu bunuri 

-Procedură de urgență- 

Raport comun cu Comisia pentru industrii şi servicii 

 

Camera 

Deputaților 

este Cameră 

decizională 

 

22.03.2022 
Raport 

comun 
05.04.2022 

 

 

 

Documentare și consultare 

 

3. Pl-x 236/2022 

 

Propunere legislativă privind abrogarea Legii nr.555/2004 privind unele 

măsuri pentru privatizarea Societăţii Naţionale a Petrolului Petrom - S.A. 

Bucureşti 

Camera 

Deputaților 

este Cameră 

decizională 

 

05.05.2022 Aviz 16.05.2022 

 

 

Documentare și consultare 

anca.chiser
Conf cu Originalul



  

Nr. 

crt. 

Nr. înregistrare la 

Cam. Deputaţilor 
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Constituţie, 

republicată 

Data sesizării 
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sesizării 
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Observaţii 

4. 
Pl-x 246/2022 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

Urgenţă a Guvernului nr.44/2008 privind desfăşurarea activităţilor 

economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi 

întreprinderile familiale 

 

Camera 

Deputaților 

este Cameră 

decizională 

05.05.2022 Aviz 16.05.2022 

 

 

Documentare și consultare 

5. PL-x 254/2022 

 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.39/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în 

domeniul gestionării financiare a fondurilor europene şi pentru adoptarea 

unor măsuri privind beneficiarii de fonduri europene 

-Procedură de urgență- 

 

Camera 

Deputaților este 

Cameră 

decizională 

12.05.2022 Aviz 23.05.2022 

 

 

  Documentare și consultare 

6. PL-x 257/2022 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.43/2022 privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă 

utilizare 

-Procedură de urgență- 

 

Camera 

Deputaților este 

Cameră 

decizională 

12.05.2022 Aviz 23.05.2022 

 

 

Documentare și consultare 

7. PL-x 260/2022 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.51/2022 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susţinerea 

activităţii crescătorilor din sectoarele bovine, suine şi avicol în contextul 

crizei economice generate de pandemia COVID 19 

-Procedură de urgență- 

 

Camera 

Deputaților este 

Cameră 

decizională 

 

12.05.2022 Aviz 23.05.2022 

 

 

 

   Documentare și consultare 

 

 

 

  PREŞEDINTE 

 

      Costel Neculai DUNAVA 


