
  

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
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Ordinea de zi a şedinţei Comisiei din data de 17 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 434/2022 

Proiectul de Lege pentru modificarea art.3 din Legea nr.15/1994 

privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi 

necorporale 

 

 

Fond comun cu Comisia pentru buget, finanțe și bănci 

 

 

Camera 

Deputaților 

este Cameră 

decizională 

29.06.2022 
Raport  

comun 
14.09.2022 

 

 

 

Documentare și consultare 

 

 

 

2. PL-x 649/2022 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.125/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu 

 

-procedură de urgență- 

 

Fond comun cu Comisia pentru mediu și echilibru ecologic 

 

 

Camera 

Deputaților 

este Cameră 

decizională 

31.10.2022 
Raport 

comun 
16.11.2022 

 

 

 

 

Documentare și consultare 

 

 

 

3. PL-x 696/2022 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.147/2022 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

Agenţiei Române pentru Investiţii şi Comerţ Exterior, precum şi pentru 

modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.43/2017 privind 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea agenţiilor pentru întreprinderi 

mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovare a exportului 

 

-procedură de urgență- 

 

Fond comun cu Comisia pentru industrii și servicii și Comisia 

pentru antreprenoriat și turism 

Camera 

Deputaților 

este prima 

Cameră 

sesizată 

 

02.11.2022 
Raport 

comun 
15.11.2022 

 

 

 

 

 

Documentare și consultare 
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Denumirea iniţiativei legislative sau a problemei înscrise pe ordinea de 

zi 
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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 

Deputaților 

este Cameră 

decizională 

17.10.2022 Aviz 25.10.2022 

 

 

Documentare și consultare 

 

5. PL-x 628/2022 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.16/2022 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul 

fiscal, abrogarea unor acte normative şi alte măsuri financiar-fiscale 

 

 

Camera 

Deputaților 

este Cameră 

decizională 

17.10.2022 Aviz 25.10.2022 

 

 

Documentare și consultare 

 

6. PL-x 629/2022 

Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii 

 

 

 

Camera 

Deputaților 

este Cameră 

decizională 

 

17.10.2022 Aviz 25.10.2022 

 

 

Documentare și consultare 

 

 

7. PL-x 634/2022 

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 

privind Codul fiscal 

 

 

Camera 

Deputaților 

este Cameră 

decizională 

 

17.10.2022 Aviz 25.10.2022 

 

 

Documentare și consultare 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE 

Costel Neculai DUNAVA 


