
  

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare 

Nr.4c-1/18/07.02.2022             
 

Ordinea de zi a şedinţei Comisiei din data de 9 si 10 februarie 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 178/2020 

Proiect de Lege privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi 

în cadrul lanţului de aprovizionare agricol şi alimentar, procedură de 

urgență 

Raport comun cu Comisia pentru industrii şi servicii si Comisia pentru 

agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice 

Camera Deputaților  
este Cameră decizională 

06.05.2021 
Raport  

comun 
25.05.2021 

 

 

Documentare și studiu 

2. PL-x 320/2021 

 

Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.220/2008 

pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse 

regenerabile de energie 

Raport comun cu Comisia pentru industrii şi servicii si Comisia pentru 

mediu şi echilibru ecologic 

Camera Deputaților  

este Cameră decizională 
02.09.2021 

 

Raport  

comun 

 

22.09.2021 

 

 

Documentare și studiu 

3. PL-x 146/2021 

 

Proiect 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 

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

pentru industrii şi servicii 

Camera Deputaților  
este Cameră decizională 

13.04.2021 

 

Raport  

comun 

 

06.05.2021 

 

 

 

 

 

Documentare și studiu 

4. Pl-x 617/2020 
Propunere legislativă pentru modificarea legii nr.227 din 2015 privind 

Codul Fiscal 
Camera Deputaților 

este Cameră decizională 
07.10.2020 

Aviz 

 
13.10.2020 

 

Documentare și studiu 

5. PL-x 367/2021 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.101/2016 

privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de 

achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune 

de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi 

funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor 

Camera Deputaților este 

Cameră decizională 
21.09.2021 

 

Aviz 

 

05.10.2021 

 

 

Documentare și studiu 
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6. Pl-x 456/2021 
Propunere legislativă pentru completarea art.456 alin.(2) din Legea 227 

din 2015 privind Codul fiscal 
Camera Deputaților este 

Cameră decizională 
12.10.2021 

Aviz  

 
21.10.2021 

  Documentare și studiu 

7. PL-x 498/2021 

Proiect de Lege pentru modificarea art.291 alin.(3) din Legea 

nr.227/2015 privind Codul fiscal 

 

Camera Deputaților este 

Cameră decizională 
19.10.2021 Aviz  28.10.2021 

 

Documentare și studiu 

8. Pl-x 575/2021 

Propunere legislativă privind asigurarea accesului persoanelor fizice la 

servicii de internet în bandă largă, la punct fix 

 

Camera Deputaților este 

prima Cameră sesizată 
02.02.2022 Aviz  10.02.2022 

 

Documentare și studiu 

 

 

 

 PPREŞEDINTE 

 

           Costel Neculai DUNAVA 


