
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 504/2022 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.91/2022 privind 

unele măsuri pentru asigurarea implementării 

proiectelor contractate în cadrul Programului 

operaţional Competitivitate, apelul 2, acţiunea 

2.3.3, din fonduri externe nerambursabile şi 

pentru asigurarea sustenabilităţii acestora

Cameră 

decizională

26.09.2022 Raport 

preliminar 

pentru Comisia 

pentru 

învățământ 

18.10.2022 Invitați: Ministerul 

Educației

Comisia pentru buget, finanțe și bănci

Parlamentul României

Camera Deputaţilor

ORDINEA DE ZI

a lucrărilor comisiei din 18 octombrie 2022, ora 11.00

pag. 1 / 5

Asus
Original



2. PLx 371/2022 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă 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.

Cameră 

decizională

20.06.2022 Raport 

preliminar 

pentru Comisia 

pentru politică 

economică, 

reformă și 

privatizare și 

Comisia pentru 

transporturi și 

infrastructură 

27.06.2022 S-a primit raport 

preliminar de adoptare 

cu un amendament 

admis de la Comisia 

pentru transporturi și 

infrastructură și raport 

preliminar de adoptare 

în forma adoptată de 

Senat din partea 

Comisiei pentru politică 

economică, reformă și 

privatizare.

Invitați: Ministerul 

Transporturilor și 

Infrastructurii, 

Ministerul Finanțelor

3. PLx 512/2022 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.102/2022 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 

privind Codul de procedură fiscală

Cameră 

decizională

26.09.2022 Raport 18.10.2022 Invitați: Ministerul 

Finanțelor

4. PLx 537/2022 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.37/2022 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.95/2006 privind reforma 

în domeniul sănătăţii şi a Legii nr.227/2015 

privind Codul fiscal, precum şi stabilirea unor 

altor măsuri în domeniul sănătăţii

Cameră 

decizională

26.09.2022 Raport 

preliminar 

pentru Comisia 

pentru sănătate 

și familie

18.10.2022 Invitați: Ministerul 

Sănătății

pag. 2 / 5



5. PLx 84/2022 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.4/2022 pentru 

completarea art.52 din Legea nr.500/2002 

privind finanţele publice

Cameră 

decizională

7.03.2022 Raport 

preliminar 

pentru Comisia 

pentru cultură, 

arte și mijloace 

de informare în 

masă

29.03.2022 Invitați: Societatea 

Română de 

Radiodifuziune, 

Societatea Română de 

Televiziune, Ministerul 

Finanțelor

6. PLx 82/2022 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.142/2021 pentru modificarea 

şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.110/2017 privind Programul de susţinere a 

întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor 

mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST 

ROMÂNIA, pentru modificarea Schemei de ajutor 

de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în 

contextul crizei economice generate de pandemia 

COVID-19, aprobată prin art.II din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.42/2020, pentru modificarea 

art.III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.16/2021 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.110/2017 

privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici 

şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de 

piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi 

pentru modificarea şi completarea Schemei de ajutor 

de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în 

contextul crizei economice generate de pandemia 

COVID-19, aprobată prin art.II din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.42/2020, precum şi pentru 

modificarea art.164 alin.(2
1
) şi (2

2
) din Legea 

nr.53/2003 - Codul muncii

Cameră 

decizională

2.03.2022 Raport 23.03.2022 S-au primit rapoarte 

preliminare de adoptare 

în forma adoptată de 

Senat din partea 

Comisiei pentru politică 

economică, reformă și 

privatizare și Comisia 

pentru Antreprenoriat și 

Turism.

Invitați: Ministerul 

Finanțelor, Ministerul 

Muncii și Solidarității 

Sociale
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7. PLx 192/2022 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.25/2022 privind 

unele măsuri în domeniul fondurilor europene

Cameră 

decizională

13.04.2022 Raport 11.05.2022 Invitați: Ministerul 

Investițiilor și 

Proiectelor Europene

8. PLx 366/2022 Propunere legislativă privind instituirea unor 

măsuri de sprijin pentru cetăţenii ucraineni 

proveniţi din zona de conflict armat din 

Ucraina

Cameră 

decizională

14.06.2022 Raport comun 

cu Comisia 

pentru 

administrație 

publică și 

amenajarea 

teritoriului

23.06.2022 Inițiator: Victoria-

Violeta Alexandru 

(deputat neafiliat)

S-a primit raport 

preliminar de 

respingere de la 

Comisia pentru 

administrație publică și 

amenajarea teritoriului.

Invitați: Ministerul 

Finanțelor

9. PLx 127/2022 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.9/2022 pentru 

stabilirea unor măsuri bugetare în vederea 

sprijinirii sectorului întreprinderilor mici şi 

mijlocii

Cameră 

decizională

21.03.2022 Raport comun 

cu Comisia 

pentru 

antreprenoriat și 

turism  

12.04.2022 S-a primit raport 

preliminar de adoptare 

cu un amendament din 

partea Comisiei pentru 

antreprenoriat și turism.

Invitați: Ministerul 

Antreprenoriatului şi 

Turismului, Ministerul 

Finanțelor
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10. PLx 640/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.156/2020 privind 

unele măsuri pentru susţinerea dezvoltării 

teritoriale a localităţilor urbane şi rurale din 

România cu finanţare din fonduri externe 

nerambursabile

Cameră 

decizională

20.10.2020 Raport 

preliminar 

pentru Comisia 

pentru 

administrație 

publică și 

amenajarea 

teritoriului

3.11.2020 S-a primit raport 

preliminar de adoptare 

cu amendamente de la 

Comisia pentru 

administrație publică și 

amenajarea teritoriului.

Invitați: Ministerul 

Investițiilor și 

Proiectelor Europene, 

Ministerul Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice și 

Administrației, 

Ministerul Finanțelor

PREŞEDINTE

Bogdan-Iulian Huțucă
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