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Ordinea de zi a şedinţei Comisiei din zilele de 12 și 13 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. 

 

 

PLx 322/2022 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.58/2022 pentru modificarea şi completarea unor 

acte normative din domeniul protecţiei consumatorilor 

-procedură de urgență- 

 

 

 

Cameră 

decizională 

 

8.06.2022 

 

Raport 

 

22.06.2022 

 

Documentare și consultare 

 

2. 

 

 

PLx 302/2022 

Proiect de Lege privind transmiterea terenurilor şi a altor active 

patrimoniale aflate în patrimoniul regiilor autonome şi al 

societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat          

 

 

 

Cameră 

decizională 

25.05.2022 Raport 
 

16.06.2022 
Documentare și consultare 

3. PLx 518/2022 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.113/2022 privind unele măsuri necesare în 

vederea implementării Fondului de ajutor european destinat 

celor mai defavorizate persoane, decontarea unor cheltuieli 

privind sprijinirea refugiaţilor din Ucraina, precum şi acordarea 

de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiţii 

destinate retehnologizării IMM-urilor 

-procedură de urgență- 

 

 

Cameră 

decizională 
26.09.2022 

 

Aviz pentru 

Com. Buget 

Com. 

Muncă 

6.10.2022 Documentare și consultare 
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crt. 
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sesizării 
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soluţionare Observaţii 

4. 
PLx 534/2022 

Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.227/2015 

privind Codul fiscal 

 

 
 
 

Cameră 

decizională 

 

 

26.09.2022 

 

Aviz pentru 

Com. Buget 

 

6.10.2022 
Documentare și consultare 

5. 
PLx 536/2022 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.15/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea şi 

exploatarea jocurilor de noroc 

 

 

Cameră 

decizională 

 

 

26.09.2022 

 

Aviz pentru 

Com. Buget 

 

6.10.2022 Documentare și consultare 

6. PLx 541/2022 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

227/2015 privind Codul fiscal 

 

 

 

 

Cameră 

decizională 

 

 

26.09.2022 

 

Aviz pentru 

Com. Buget 

 

6.10.2022 Documentare și consultare 

7. PLx 571/2022 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.135/2022 pentru aprobarea Acordului privind 

Garanţia Reciprocă emisă de România în favoarea Uniunii 

Europene, semnat la Bucureşti la 2 iunie 2022 şi la Bruxelles la 

4 iulie 2022, în legătură cu Acordul de contribuţie între România 

şi Uniunea Europeană în ceea ce priveşte compartimentul pentru 

statele membre în cafrul programului InvestEU, semnat la 

Bucureşti la 18 mai 2002 şi la Bruxelles la 24 mai 2022 

-procedură de urgență- 

 

 

 

Prima Cameră 

 

TAC: 

30.11.2022 

11.10.2022 

 

 

Aviz pentru 

Com. Buget 

18.10.2022 Documentare și consultare 

 

 

PREŞEDINTE 

Costel Neculai DUNAVA 


