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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 193/2022 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie 

electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei 

-procedură de urgență - 

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

industrii și servicii și Comisia pentru muncă și protecție socială 

 

Camera 

Deputaților 

este Cameră 

decizională 

14.04.2022 
Raport 

comun 
11.05.2022 

Invitați: 

Ministerul Energiei 

Ministerul Finanțelor 

2. PL-x 350/2022 

Proiect de Lege privind supravegherea prudenţială a societăţilor de servicii de 

investiţii financiare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative 

-procedură de urgență - 

Fond comun cu Comisia pentru buget, finanțe și bănci 

Camera 

Deputaților 

este Cameră 

decizională 

15.06.2022 
Raport 

comun 
20.06.2022 

Invitați: 

Ministerul Finanțelor 

Autoritatea de Supraveghere 

Financiară 

3. PL-x 351/2022 

Proiect 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, a Legii 

nr.74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative, precum şi 

a Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de 

piaţă 

-procedură de urgență - 

Fond comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  

 

Camera 

Deputaților 

este Cameră 

decizională 

 

15.06.2022 
Raport 

comun 
20.06.2022 

Invitați: 

Ministerul Finanțelor 

Autoritatea de Supraveghere 

Financiară 

4. Pl-x 297/2022 

Propunere legislativă pentru adoptarea unor măsuri fiscale cu caracter temporar 

pentru livrarea de carburanţi  

  

   

Camera 

Deputaților 

este Cameră 

decizională 

24.05.2022 Aviz 02.06.2022 

Inițiatori: 

13 deputați + senatori 

neafiliați 

 

Invitat: 

Ministerul Finanțelor 

anda.constantinescu
Conf cu originalul
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5. 
PL-x 342/2022 

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

achiziţiile publice, Legii nr.99/2016 privind achiziţiile sectoriale, Legii nr. 

100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, precum şi a 

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 

funcţionrea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor 

-procedură de urgență - 

 

 

Camera 

Deputaților 

este Cameră 

decizională 

15.06.2022 Aviz 17.06.2022 

Inițiatori: 

134 deputați PSD, PNL, 

UDMR, minorități și neafiliați 

 

Invitați: 

Consiliul Național de 

Soluționare a Contestațiilor 

Agenția Națională pentru 

Achiziții Publice  

6. PL-x 353/2022 

Proiect de Lege privind valorificarea adaptată a unor măsuri dovedite benefice 

pentru instituţiile din domeniul justiţiei instituite pe perioada stării de alertă 

declarate în vederea prevenirii şi combaterii efectelor pandemiei de COVID-19 

 

 

Camera 

Deputaților 

este Cameră 

decizională 

15.06.2022 Aviz 20.06.2022 

Invitați: 

Ministerul Justiției 

Uniunea Națională a 

Practicienilor în Insolvență 

(U.N.P.I.R) 

7. PL-x 355/2022 

Proiect de Lege privind reglementarea modalităţii de raportare a stocurilor la 

produsele agricole 

 

 

Camera 

Deputaților 

este Cameră 

decizională 

15.06.2022 Aviz 20.06.2022 

Inițiatori: 
42 deputați PSD, PNL, USR, 

UDMR, neafiliați 

 

Invitați: 

Ministerul Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale 

8. Pl-x 365/2022 

Propunere legislativă pentru completarea art.22 din Legea nr.227/2015 privind 

Codul fiscal 

 

 

Camera 

Deputaților 

este Cameră 

decizională 

15.06.2022 Aviz 20.06.2022 

Inițiatori: 

36 deputați + senatori PNL și 

neafiliați 

 

Invitat: 

Ministerul Finanțelor 
 

 

 

  PREŞEDINTE 

 

      Costel Neculai DUNAVA 


