
  

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare 

              Nr.4c-1/405/05.09.2022 

 

 

Ordinea de zi a şedinţei Comisiei din zilele de 7 și 8 septembrie 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 423/2022 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.75/2022 pentru completarea Legii nr.82/1992 privind rezervele de stat 

 

-procedură de urgență - 

 

Camera 

Deputaților 

este Cameră 

decizională 

30.06.2022 Raport  14.09.2022 

 

 

 

Documentare și consultare 

2. PL-x 191/2022 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.24/2022 privind aprobarea şi finanţarea unor programe de garantare în domenii 

prioritare pentru economia românească 

 

-procedură de urgență - 

Fond comun cu Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia pentru 

antreprenoriat și turism 

 

Camera 

Deputaților 

este Cameră 

decizională 

 

14.04.2022 
Raport 

comun 
11.05.2022 

 

 

 

Documentare și consultare 

3. Pl-x 367/2022 

Propunerea 1egislative pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul 

fiscal 

 

 

Camera 

Deputaților 

este Cameră 

decizională 

 

15.06.2022 Aviz 20.06.2022 

 

 

Documentare și consultare 

4. 
Pl-x 376/2022 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii cooperaţiei 

agricole nr.566/2004 

 

 
Camera 

Deputaților 

este Cameră 

decizională 

21.06.2022 Aviz 23.06.2022 

 

 

 

Documentare și consultare 

anca.chiser
Conf cu Originalul



  

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 

5. 
PL-x 381/2022 

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii privind Codul fiscal 

nr.227/2015 

 

 

 

Camera 

Deputaților 

este Cameră 

decizională 

21.06.2022 Aviz 23.06.2022 

 

 

Documentare și consultare 

6. Pl-x 389/2022 

Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.194/2002 privind regimul străinilor în România şi a Ordonanţei Guvernului 

nr.25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul 

României şi pentru modificarea unor acte normative privind regimul străinilor în 

România 

 

 

Camera 

Deputaților 

este Cameră 

decizională 

21.06.2022 Aviz 23.06.2022 

Documentare și consultare 

7. PL-x 443/2022 

Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Prima finanţare 

programatică pentru politici de dezvoltare pentru creştere verde şi incluzivă) 

dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, 

semnat la Bucureşti la 19 iulie 2022, şi a Acordului privind asistenţa financiară 

nerambursabilă (Prima finanţare programatică pentru politici de dezvoltare pentru 

creştere verde şi incluzivă) dintre România şi Banca Internaţională pentru 

Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de administrator al Fondului 

BIRD pentru Soluţii Inovatoare privind Bunurile Publice Globale, semnat la 

Bucureşti la 19 iulie 2022 

 

-procedură de urgență- 

  

 

Camera 

Deputaților 

este Prima 

Cameră 

sesizată 

02.09.2022 Aviz 12.09.2022 

 

 

 

 

 

 

Documentare și consultare 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE 

Costel Neculai DUNAVA 


