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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 323/2022 

Proiectul Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.60/2022 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar de 

implementare şi gestionare a fondurilor alocate României prin Fondul pentru 

modernizare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative 

-procedură de urgență- 

 

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

industrii și servicii  

 

Camera 

Deputatilor este 

Camera 

decizională 

07.06.2022 
Raport 

comun 
22.06.2022 

 

 

 

 

 

Documentare și consultare 

2. PL-x 330/2022 

Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.98/2016 privind achiziţiile 

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

 

 

Fond comun cu Comisia pentru industrii și servicii și Comisia juridică, de 

disciplină și imunități 

 

 

 

Camera 

Deputatilor este 

Camera 

decizională 

08.06.2022 
Raport 

comun 
22.06.2022 

 

 

 

 

Documentare și consultare 

 

 

 

3. PL-x 625/2022 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.31/2022 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de 

procedură fiscală 

 

 

 

Camera 

Deputatilor este 

Camera 

decizională 

17.10.2022 Aviz 25.10.2022 

 

 

Documentare și consultare 

4. Pl-x 740/2022 

Propunerea legislativă pentru reducerea poverii fiscale pe muncă 

 

 

Camera 

Deputatilor este 

Camera 

decizională 

23.11.2022 Aviz 05.12.2022 

 

Documentare și consultare 

 

cristian.istrate
Conform cu originalul
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5. Pl-x 7412022 

Propunerea legislativă pentru protejarea românilor şi întreprinderilor 

româneşti de criza energetică 

 

 
Camera 

Deputatilor este 

Camera 

decizională 

23.11.2022 Aviz 05.12.2022 

 

 

 

 

 

Documentare și consultare 

6. PL-x 747/2022 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.154/2022 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea 

operatorilor din industria de fabricare a produselor de morărit, a uleiurilor si 

grăsimilor, a produselor lactate şi a preparatelor pentru hrana animalelor de 

fermă 

 

-procedură de urgență- 

 

 

Camera 

Deputatilor este 

Camera 

decizională 

05.12.2022 Aviz 12.12.2022 

 

 

 

 

Documentare și consultare 

7. PL-x 748/2022 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.157/2022 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat sub forma de 

grant acordat producătorilor agricoli care au înfiinţat culturi în toamna anului 

2021 ce au fost afectate de seceta pedologică 

 

-procedură de urgență- 

 

 

 

Camera 

Deputatilor este 

Camera 

decizională 

05.12.2022 Aviz 12.12.2022 

 

 

 

 

Documentare și consultare 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE 

Costel Neculai DUNAVA 


