
  

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare 

Nr.4c-1/175/18.04.2022             

 

Ordinea de zi a şedinţei Comisiei din zilele de 20 și 21 aprilie 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 553/2021 

 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.113/2021 

pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.45/1997 privind înfiinţarea Societăţii 
"Compania naţională de transporturi aeriene române – TAROM" - S.A. 

- procedură de urgență – 

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

Camera Deputaților  

este Cameră decizională 
09.11.2021 

Raport 

comun 
25.11.2021 

 

 
Documentare 

și consultare 

2. Plx 310/2018 

 

Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii societăților nr. 

31/1990  

Raport comun cu Comisia juridică, de disciplină și imunități 
Camera Deputaților  

este Cameră decizională 
10.05.2018 

Raport 

comun 
05.06.2018 

 

Documentare 

și consultare 

3. Pl-x 162/2022 

 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind 

Codul Penal 
 

 

Camera Deputaților  

este Cameră decizională 
05.04.2022 Aviz 21.04.2022 

 

Documentare 

și consultare 

4. PL-x 172/2022 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã 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 - 

Camera Deputaților  

este Cameră decizională 
12.04.2022 Aviz 28.04.2022 

 
Documentare 

și consultare 

5. Pl-x 175/2022 

 

Propunere legislativă pentru modificarea articolului 363 alin.(1) din Ordonanţa de 

Urgenţă nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ Camera Deputaților este 
Cameră decizională 

12.04.2022      Aviz 28.04.2022 

 

Documentare 
și consultare 

 

6. PL-x 196/2022 

 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.126/2018 privind 

pieţele de instrumente financiare 
- procedură de urgență – 

Camera Deputaților este 
Cameră decizională 

14.04.2022 Aviz 28.04.2022 

 

Documentare 
și consultare 

 

7. PL-x 200/2022 

 

Proiect de Lege pentru completarea şi modificarea Legii nr.132 din 31.05.2017 

privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse 
terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie 

- procedură de urgență – 

 

Camera Deputaților este 
Cameră decizională 

 

14.04.2022 Aviz 28l.04.2022 

 

Documentare 
și consultare 

 

P    PREŞEDINTE 

           Costel Neculai DUNAVA 


