
                                                                                                         

 
 

                     

privind ajustarea preţurilor contractelor de achiziţie 

Permanent   a  trimis  Comisiei  pentru  
din 
urgenţă a Guvernului nr.47/2022 privind ajustarea preţurilor contractelor de achiziţie 
publică/contractelor sectoriale/contractelor de 
nr.

  
conformitate cu prevederile art.
au  hotărât, 
  
ordinare.

 
 
 

                                                                                                         

Domnului deputat                                                                Doamnei deputat 
Sándor BENDE,                                                            
Preşedintele Comisiei pentru industrii 

 
Domnului deputat                                                                
Bogdan
Preşedintele Comisiei pentru 

                     ordine publică şi siguranţă na

asupra  proiectului de Lege 
privind ajustarea preţurilor contractelor de achiziţie 

 În  conformitate  cu  prevederile  art.
Permanent   a  trimis  Comisiei  pentru  
din 16 mai 
urgenţă a Guvernului nr.47/2022 privind ajustarea preţurilor contractelor de achiziţie 
publică/contractelor sectoriale/contractelor de 
nr.4c-4/101 din 

Camera Deputaţilor este 
 În şedinţa din 
conformitate cu prevederile art.
au  hotărât, cu
 În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 
ordinare. 

                                                                                                         

Domnului deputat                                                                Doamnei deputat 
Sándor BENDE,                                                            
Preşedintele Comisiei pentru industrii 

Domnului deputat                                                                
Bogdan-Iulian HU
Preşedintele Comisiei pentru 
ordine publică şi siguranţă na

proiectului de Lege 
privind ajustarea preţurilor contractelor de achiziţie 

În  conformitate  cu  prevederile  art.
Permanent   a  trimis  Comisiei  pentru  

 2022, spre dezbatere şi avizare, 
urgenţă a Guvernului nr.47/2022 privind ajustarea preţurilor contractelor de achiziţie 
publică/contractelor sectoriale/contractelor de 

din 16 mai 2022.
Camera Deputaţilor este 
În şedinţa din 

conformitate cu prevederile art.
cu majoritate de voturi, 

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 

                                                                                                         

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

Comisia pentru

Domnului deputat                                                                Doamnei deputat 
Sándor BENDE,                                                            
Preşedintele Comisiei pentru industrii 

Domnului deputat                                                                
Iulian HUȚUCĂ,       

Preşedintele Comisiei pentru buget, 
ordine publică şi siguranţă națională                                

proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.47/2022 
privind ajustarea preţurilor contractelor de achiziţie 

de concesiune/acordurilor 

În  conformitate  cu  prevederile  art.
Permanent   a  trimis  Comisiei  pentru  

2022, spre dezbatere şi avizare, 
urgenţă a Guvernului nr.47/2022 privind ajustarea preţurilor contractelor de achiziţie 
publică/contractelor sectoriale/contractelor de 

mai 2022. 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională
În şedinţa din 8 iunie 2022, membrii comisiei au examinat ini

conformitate cu prevederile art. 62 din Regulam
majoritate de voturi, 

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 

                                                                                                         

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

Comisia pentru transporturi 

                                        

Domnului deputat                                                                Doamnei deputat 
Sándor BENDE,                                                            
Preşedintele Comisiei pentru industrii și servicii            Preşedintele Comisiei juridice, de disciplină         

Domnului deputat                                                                
,                                                            

buget, finanțe și bănci 
țională                                

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.47/2022 
privind ajustarea preţurilor contractelor de achiziţie 

de concesiune/acordurilor 

În  conformitate  cu  prevederile  art.
Permanent   a  trimis  Comisiei  pentru  transporturi 

2022, spre dezbatere şi avizare, 
urgenţă a Guvernului nr.47/2022 privind ajustarea preţurilor contractelor de achiziţie 
publică/contractelor sectoriale/contractelor de 

Cameră decizională
2022, membrii comisiei au examinat ini

62 din Regulam
majoritate de voturi, să  îi acorde

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 

PREŞEDINTE,

Cătălin 

                                                                                                         

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

transporturi 

                                        

Domnului deputat                                                                Doamnei deputat 
Sándor BENDE,                                                             

și servicii            Preşedintele Comisiei juridice, de disciplină         

Domnului deputat                                                                
                                                    

țe și bănci                             
țională                                

 
AVIZ 

 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.47/2022 

privind ajustarea preţurilor contractelor de achiziţie publică/contractelor sectoriale/contractelor 
de concesiune/acordurilor 

 
În  conformitate  cu  prevederile  art. 95 din  Regulamentul Camerei  Deputaţilor,  Biroul  

transporturi și infrastructură
2022, spre dezbatere şi avizare, proiectul de Lege pentru 

urgenţă a Guvernului nr.47/2022 privind ajustarea preţurilor contractelor de achiziţie 
publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor 

Cameră decizională.  
2022, membrii comisiei au examinat ini

62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor şi în urma  dezbaterilor  
îi acorde aviz favorabil

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 

 
PREŞEDINTE,

 
Deputat 

Cătălin DRULĂ

                                                                                                         

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

transporturi și infrastructură

                                        

Domnului deputat                                                                Doamnei deputat 
     Laura-Cătălina VICOL

și servicii            Preşedintele Comisiei juridice, de disciplină         
şi imunităţi                                                                                              

Domnului deputat                                                                 
                                                     

                            
țională                                 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.47/2022 
publică/contractelor sectoriale/contractelor 

de concesiune/acordurilor – cadru

95 din  Regulamentul Camerei  Deputaţilor,  Biroul  
și infrastructură

proiectul de Lege pentru 
urgenţă a Guvernului nr.47/2022 privind ajustarea preţurilor contractelor de achiziţie 

concesiune/acordurilor 

2022, membrii comisiei au examinat ini
entul Camerei Deputaţilor şi în urma  dezbaterilor  
aviz favorabil.   

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 

PREŞEDINTE, 

 
DRULĂ 

                                                                                                          

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

ructură 

Bucureşti, 
                                        Nr. 4c

Domnului deputat                                                                Doamnei deputat  
Cătălina VICOL

și servicii            Preşedintele Comisiei juridice, de disciplină         
şi imunităţi                                                                                              

                             

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.47/2022 
publică/contractelor sectoriale/contractelor 

cadru 

95 din  Regulamentul Camerei  Deputaţilor,  Biroul  
și infrastructură, cu adresa 

proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.47/2022 privind ajustarea preţurilor contractelor de achiziţie 

concesiune/acordurilor – cadru

2022, membrii comisiei au examinat ini
entul Camerei Deputaţilor şi în urma  dezbaterilor  

 
În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 

Întocmit: 

Bucureşti,  8 iunie
Nr. 4c-6/101/16

Cătălina VICOL-CIORBĂ,
și servicii            Preşedintele Comisiei juridice, de disciplină         

şi imunităţi                                                                                              

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.47/2022 
publică/contractelor sectoriale/contractelor 

95 din  Regulamentul Camerei  Deputaţilor,  Biroul  
, cu adresa nr. PL-X. 26

aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.47/2022 privind ajustarea preţurilor contractelor de achiziţie 

cadru,  înregistrat cu  

2022, membrii comisiei au examinat inițiativa legislativă în 
entul Camerei Deputaţilor şi în urma  dezbaterilor  

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 

Întocmit: Anca Lazăr

8 iunie 2022
101/16 mai 2022

CIORBĂ, 
și servicii            Preşedintele Comisiei juridice, de disciplină         

şi imunităţi                                                                                              

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.47/2022 
publică/contractelor sectoriale/contractelor 

95 din  Regulamentul Camerei  Deputaţilor,  Biroul  
X. 268/2022

aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.47/2022 privind ajustarea preţurilor contractelor de achiziţie 

înregistrat cu  

țiativa legislativă în 
entul Camerei Deputaţilor şi în urma  dezbaterilor  

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor

Anca Lazăr - Consilier

2022 
mai 2022  

                  

și servicii            Preşedintele Comisiei juridice, de disciplină         
şi imunităţi                                                                                              

95 din  Regulamentul Camerei  Deputaţilor,  Biroul  
/2022 

aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.47/2022 privind ajustarea preţurilor contractelor de achiziţie 

înregistrat cu  

țiativa legislativă în 
entul Camerei Deputaţilor şi în urma  dezbaterilor  

legilor 

Consilier 

tudor.monica
Original


