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Ordinea de zi a şedinţei Comisiei din data de 2 noiembrie 2022 

 

 

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 395/2022 

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii minelor 

nr.85/2003 

 

Fond comun cu Comisia pentru industrii şi servicii și 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic 

 

 

Cameră 

decizională 
22.06.2022 

Raport 

comun 
28.06.2022 

 

 

 

Documentare și consultare 

2. Pl-x 76/2022 

Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea „Legii 

nr.259/2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru 

consumul de energie electrica şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-

2022, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.27/1996 

privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează 

în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei „Delta 

Dunării” 

 

-procedură de urgență- 

 

Fond comun cu Comisia pentru industrii şi servicii și 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 

 

Cameră 

decizională 
02.03.2022 

Raport 

comun 
17.03.2022 

 

 

 

 

 

 

 

Documentare și consultare 

3. Pl-x  494/2022 

Propunerea legislativă privind scutirea unităţilor administrativ-

teritoriale de la plata unor taxe şi tarife pentru proiecte de interes 

public 

 

 

Camera 

Deputaților 

este prima 

Cameră 

sesizată 

26.09.2022 Aviz 03.11.2022 

 

 

Documentare și consultare 
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zi 
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sesizării 
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soluţionare Observaţii 

4. 
Pl-x 581/2022 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu scopul facilitării accesului la 

condiţii de locuire adecvate pentru categoriile de persoane cu risc de 

excluziune socială reprezentate de familiile numeroase, prin 

intermediul unei impozitări durabile a clădirilor 

 

 

Cameră 

decizională 
11.10.2022 Aviz 19.10.2022 

 

 

 

Documentare și consultare 

 

 

5. Pl-x 586/2022 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu scopul înlesnirii unor condiţii de 

trai şi activităţi agricole adecvate pentru familiile numeroase, prin 

intermediul unei impozitări durabile a terenurilor, guvernată de o 

politică de coeziune socială 

 

 

Cameră 

decizională 
11.10.2022 Aviz 19.10.2022 

 

 

 

Documentare și consultare 

 

6. 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 

 

 

Cameră 

decizională 
17.10.2022 Aviz 25.10.2022 

 

 

Documentare și consultare 

7. PL-x 626/2022 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.33/2022 

privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi bugetare 

 

 

Cameră 

decizională 
17.10.2022 Aviz 25.10.2022 

 

 

Documentare și consultare 

 

 

 

PREŞEDINTE 

Costel Neculai DUNAVA 


