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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 347/2022 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

62/2022 pentru modificarea art. 262 alin. (32) din Legea nr. 85/2014 privind 

procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă şi a Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.19/2022 privind unele măsuri referitoare la garanţiile de bună 

execuţie constituite în cadrul contractelor de achiziţie publică şi al contractelor 

sectoriale 

-procedură de urgență - 

Fond comun cu Comisia pentru industrii și servicii și Comisia juridică, de 

disciplină și imunități 

Camera 

Deputaților 

este Cameră 

decizională 

15.06.2021 
Raport 

comun 
23.06.2021 

Invitați: 

Agenția Națională pentru 

Achiziții Publice 

Autoritatea de Supraveghere 

Financiară 

Compania Națională de 

Investiții 

 

2. PL-x 371/2022 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.65/2022 privind reglementarea unor măsuri pentru stingerea unor obligaţii 

fiscale şi bugetare ale Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă 

„C.F.R. Marfă” S.A. 

-procedură de urgență - 

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

transporturi și infrastructură 

Camera 

Deputaților 

este Cameră 

decizională 

 

21.06.2022 
Raport 

comun 
27.06.2022 

Invitați: 

Ministerul Transporturilor și 

Infrastructurii 

Ministerul Finanțelor 

Agenția Națională de 

Administrare Fiscală 

 

 

3. PL-x 165/2020 

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.132/2017 privind 

asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor 

prin accidente de vehicule şi tramvaie 

 

 

  

Camera 

Deputaților 

este Cameră 

decizională 

 

27.04.2020 Aviz 06.05.2020 

 

 

 

- 

anca.chiser
Conf cu Originalul
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4. 
PL-x 499/2021 

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.98/2016 privind 

achiziţiile publice, pentru modificarea Legii nr.99/2016 privind achiziţiile 

sectoriale, pentru modificarea Legii nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări 

şi concesiunile de servicii precum şi pentru modificarea art.25 alin.(l) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea şi 

sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene 

şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora  

 

Camera 

Deputaților 

este Cameră 

decizională 

19.10.2021 Aviz 28.10.2021 

Inițiatori: 

23 deputați PNL 

5. 
PL-x 406/2022 

Proiectul de Lege privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a 

Regulamentului (UE) 2020/1503 al Parlamentului European şi al Consiliului din 

7 octombrie 2020 privind furnizorii europeni de servicii de finanţare participativă 

pentru afaceri şi de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1129 şi a Directivei 

(UE) 2019/1937 

-procedură de urgență- 

 

 

Camera 

Deputaților 

este Cameră 

decizională 

27.06.2022 Aviz 27.06.2022 

 

 

 

- 

6. PL-x 407/2022 

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori 

mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.297/2004 privind piaţa de capital 

-procedură de urgență- 

  

Camera 

Deputaților 

este Cameră 

decizională 

27.06.2022 Aviz 27.06.2022 

 

 

 

- 

7. PL-x 408/2022 

Proiectul de Lege privind gestionarea şi utilizarea fondurilor Interreg şi a 

contribuţiei publice naţionale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială 

europeană", în perioada 2021-2027 

-procedură de urgență- 

  

Camera 

Deputaților 

este Cameră 

decizională 

27.06.2022 Aviz 27.06.2022 

 

 

 

- 

8. COM (2022) 233 

COMUNICAREA COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, 

CONSILIUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI 

SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR- Sprijinirea și 

reconstrucția Ucrainei 

 

 

- 16.06.2022 
Examinare 

în fond 
06.09.2022 

Invitați: 

Ministerul Afacerilor Externe 

Ministerul Investițiilor și 

Proiectelor Europene 

 

 

 

PREŞEDINTE 

Costel Neculai DUNAVA 


