
 

 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare 

 

             Nr.4c-1/105/06.03.2023 

 

Ordinea de zi a şedinţei Comisiei din data de 6 martie 2023 

 

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. Diverse 

Alegerea unui nou vicepreședinte al Comisiei pentru politică 

economică, reformă și privatizare - - - - 

 

- 

2. PL-x 259/2022 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.46/2022 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 

2019/452 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 martie 2019 de 

stabilire a unui cadru pentru examinarea investiţiilor străine directe în Uniune, 

precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr.21/1996 

 

-procedură de urgență- 

 

Fond comun cu Comisia pentru industrii și servicii și  

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională 

REEXAMINARE la cererea Președintelui României 

Camera 

Deputatilor este 

Camera 

decizională 

05.12.2022 
Raport 

comun 
19.12.2022 

Invitat: 

Consiliul Concurenței 

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- 

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

industrii și servicii, Comisia pentru muncă și protecție socială 

Camera 

Deputatilor este 

Camera 

decizională 

12.12.2022 
Raport 

comun 
28.12.2022 

Invitați: 

Ministerul Energiei 

Ministerul Finanțelor 

Secretariatul General al 

Guvernului 

Autoritatea Națională de 

Reglementare în domeniul 

Energiei 

Operatorul Pieței de Energie 

Electrică și de Gaze Naturale 

din România 

 

 

 

cristian.istrate
Conform cu originalul



 

 

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 

4. PL-x 46/2023 

Proiectul de Lege privind aprobarea semnării Acordului de Sprijin între Statul 

român şi Societatea Naţională Nuclearelectrica S.A. pentru Proiectul Unităţile 

3 şi 4 CNE Cernavodă 

 

-procedură de urgență- 

 

Fond comun cu Comisia pentru industrii şi servicii 

 

 

Camera 

Deputatilor este 

Camera 

decizională 

08.02.2023 
Raport 

comun 
22.02.2023 

Invitați: 

Ministerul Finanțelor 

Secretariatul General al 

Guvernului 

Nuclearelectrica SA 

 

5. 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 

Invitat: 

Ministerul Finanțelor 

6. Pl-x 648/2022 

Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii 

Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei 

 

Camera 

Deputatilor este 

Prima Cameră 

sesizată 

21.11.2022 Aviz 05.12.2022 

 

 

- 

7. Pl-x 719/2022 

Propunerea legislativă pentru modificarea alineatului (1) al articolului 310 din 

Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal    Camera 

Deputatilor este 

Camera 

decizională 

16.11.2022 Aviz 28.11.2022 

Inițiatori: 

34 deputați + senatori AUR 

 

Invitat: 

Ministerul Finanțelor 

8. PL-x 728/2022 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.141/2022 pentru completarea articolului 32 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene 

pentru perioada de programare 2014 -2020 

 

-procedură de urgență- 

Camera 

Deputatilor este 

Camera 

decizională 

23.11.2022 Aviz 05.12.2022 

Invitat: 

Ministerul Investițiilor și 

Proiectelor Europene 

 9. Pl-x 732/2022 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.146/2022 pentru modificarea şi completarea art.19 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi 

financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin 

Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.155/2020 privind unele 

măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar 

României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile 

în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă 

 

-procedură de urgență- 

Camera 

Deputatilor este 

Camera 

decizională 

23.11.2022 Aviz 05.12.2022 

 

 

 

 

 

- 

 

 

PREŞEDINTE 

Costel Neculai DUNAVA 


