
  

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare 
    Nr.4c-1/12/01.02.2022             

 

Ordinea de zi a şedinţei Comisiei din zilele de 2 și 3 februarie 2021 

 

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, 

republicata 

Data sesizării 

 

Scopul sesizării 

 

Termen de 

soluţionare Observaţii 

1. 
PL-x 1/2022 
 

 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.134/2021 pentru aprobarea Acordului de împrumut 

(Mecanismul de redresare şi rezilienţă) dintre Comisia Europeană şi 

România, semnat la Bucureşti la 26 noiembrie 2021 şi la Bruxelles la 

15 decembrie 2021 

- procedură de urgență – 

 

Raport comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
 

Camera 

Deputaților  

este prima 

Cameră 

sesizată 

02.02.2022 

 

Raport  

comun 

 

10.02.2022 

 

 

Documentare și consultare 

2. PL-x 543/2021 

 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.311/2015 

privind schemele de garantare a depozitelor şi Fondul de garantare a 

depozitelor bancare 

- procedură de urgență – 

Raport comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 
 

Camera 

Deputaților  

este Cameră 

decizională 

 

03.11.2021 

 

Raport  

comun 

suplimentar 

 

16.02.2021 

 

Documentare și consultare 

3. PL-x 73/2021 

 

Proiect de Lege privind unele măsuri de îmbunătăţire a implicării 

angajaţilor în procesele decizionale la nivelul angajatorilor 
 

Camera 

Deputaților 

este Cameră 

decizională 

02.02.2021 
Aviz 

 
15.02.2021 

 

Documentare și consultare 

4. Pl-x 236/2021 

 

Propunere legislativă privind anularea unor obligaţii accesorii 

 
 

Camera 

Deputaților 

este Cameră 

decizională 

03.06.2021 
Aviz 

 
14.06.2021 

 

Documentare și consultare 

5. PL-x 363/2021 

 

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

privind achiziţiile publice şi a Legii nr.99/2016 privind achiziţiile 

sectoriale 
 

Camera 

Deputaților 

este Cameră 

decizională 

21.09.2021 
Aviz  

 
05.10.2021 

 

Documentare și consultare 



  

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, 
republicata 

Data sesizării 

 

Scopul sesizării 

 

Termen de 

soluţionare Observaţii 

6. PL-x 596/2021 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.97/2021 cu privire la rectificarea bugetului de stat 

- procedură de urgență  

 

Camera 

Deputaților 

este Cameră 

decizională 

11.12.2021 
Aviz comun 

 
30.12.2021 

 

Documentare și consultare 

7. PL-x 598/2021 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.122/2021 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021 şi 

la instituirea cadrului legal pentru acordarea unui împrumut 

subordonat de către statul român, prin Ministerul Finanţelor, în 

calitate de acţionar, către CEC BANK S.A. 

- procedură de urgență  

 

Camera 

Deputaților 

este Cameră 

decizională 

11.12.2021 
Aviz comun 

 
 30.12.2021 

 

Documentare și consultare 

             

 

PPREŞEDINTE 

 

        Costel Neculai DUNAVA 
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