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Nr.
crt.

Nr.
înregistrare

la CD

Denumirea iniţiativei legislative sau a 
problemei înscrise pe ordinea de zi şi 

menţionarea raportorilor

Competenţa CD 
potrivit art.75 
din Constituţie

Data sesizării 
comisiei

Scopul 
sesizării

Termen de 
soluţionare Observaţii

0 1 2 3 4 5 6 7
1. PLx 418/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.93/2021 privind 
instituirea unor măsuri pentru derularea 
Programului naţional de dezvoltare locală 
etapa a II-a şi pentru modificarea art.IV 
alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.6/2017 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative, precum şi 
pentru stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investiţiilor finanţate din fonduri 

bli

Cameră 
decizională

27.04.2022 Raport 
preliminar 

suplimentar 
pentru Comisia 

pentru 
administraţie 

publică şi 
amenajarea 
teritoriului 

Retrimis de la Plen în 
data de 27.04.2022

Invitaţi: Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice şi Administraţiei 

2. PLx 555/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.115/2021 pentru 
completarea Legii nr.136/2020 privind 
instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii 
publice în situaţii de risc epidemiologic şi 
biologic

Cameră 
decizională

8.11.2021 Raport comun 
cu Comisia 

pentru sănătate 
şi familie

25.11.2021 S-a primit raport 
preliminar de adoptare 
de la Comisia pentru 
sănătate şi familie în 
forma adoptată de Senat

Invitaţi: Ministerul 
Sănătăţii 

Comisia pentru buget, finanțe și bănci
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3. PLx 606/2021 Propunere legislativă pentru protejarea 
românilor şi întreprinderilor româneşti de 
creşterile de preţuri la energie electrică şi 
gaze naturale

Cameră 
decizională

15.12.2021 Raport 
preliminar 

pentru Comisia 
pentru politică 

economică, 
Comisia pentru 

industrii şi 
servicii şi 

Comisia pentru 
Antreprenoriat 

şi turism

30.12.2021 S-a primit raport 
preliminar comun de 
respingere din partea 
Comisiei pentru politică 
economică şi Comisiei 
pentru Antreprenoriat şi 
Turism

Invitaţi: Ministerul 
Finanţelor

4. COM (2022) 
133

Comunicare a Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliul European, Consiliu, 
Comitetul Economic și Social European și 
Comitetul Regiunilor Garantarea securităţii 
alimentare şi consolidarea rezilienţei 
sistemelor alimentare

Proiect de 
opinie

Document 
nelegislativ

03.05.2022 Invitaţi: Ministerul 
Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale

PREŞEDINTE
Bogdan-Iulian Huţucă
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