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Termen de 
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Observaţii 

1. 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 

2. PL-x 589/2022 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2022 privind 

autorizarea şi funcţionarea în România a reprezentanţelor societăţilor şi 

organizaţiilor economice străine 

 

Fond comun cu Comisia pentru antreprenoriat și turism 

 

 

Camera 

Deputatilor este 

Camera 

decizională 

11.10.2022 
Raport 

comun 
26.10.2022 

 

 

 

Documentare și consultare 

 

3. PL-x 763/2022 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.153/2022 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de 

energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, 

precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din 

domeniul energiei şi modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.119/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de 

energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, 

precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din 

domeniul energiei 

-procedură de urgență- 

 

Camera 

Deputatilor este 

Camera 

decizională 

12.12.2022 
Raport 

comun 
28.12.2022 

 

 

 

 

 

 

Documentare și consultare 

4. 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 

cristian.istrate
Conform cu originalul
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5. Pl-x 751/2022 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 69/2000 

privind educaţia fizică şi sportul, precum şi pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal 

 

 

   

Camera 

Deputatilor este 

Camera 

decizională 

05.12.2022 Aviz 12.12.2022 

 

 

 

 

 

Documentare și consultare 

6. PL-x 22/2023 

Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.100 din legea nr.227/2015 

privind Codul fiscal 

 

 

Camera 

Deputatilor este 

Camera 

decizională 

01.02.2023 Aviz 13.02.2023 

 

 

Documentare și consultare 

7. PL-x 84/2023 

Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de 

procedură fiscală 

 

 

 

Camera 

Deputatilor este 

Camera 

decizională 

15.02.2023 Aviz 27.02.2023 

 

 

Documentare și consultare 

8. PL-x 131/2023 

Proiectul de Lege privind participarea României la garanţiile acordate de 

statele membre pentru asistenţa macrofinanciară excepţională din partea 

Uniunii Europene, în temeiul Deciziei (UE) 2022/1628 a Parlamentului 

European şi a Consiliului din 20 septembrie 2022 privind acordarea de 

asistenţă macrofinanciară excepţională Ucrainei şi consolidarea fondului 

comun de provizionare prin garanţii din partea statelor membre şi prin 

provizionare specifică pentru anumite datorii financiare legate de Ucraina, 

garantate în temeiul Deciziei nr.466/2014/UE şi de modificare a Deciziei 

(UE) 2022/1201 

 

-procedură de urgență- 

 

Camera 

Deputatilor este 

Camera 

decizională 

06.03.2023 Aviz 16.03.2023 

 

 

 

 

 

Documentare și consultare 

9.  COM (2023) 40 

COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, 

CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI 

COMITETUL REGIUNILOR Consolidarea dialogului social în Uniunea 

Europeană prin valorificarea întregului său potenţial de gestionare a 

tranziţiilor echitabile 

 

- 22.02.2023 
Examinare 

în fond 
28.03.2023 

 

 

Documentare și consultare 

 

VICEPREŞEDINTE 

Cristina BURCIU 


