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Ordinea de zi a şedinţei Comisiei din data de 26 septembrie 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 256/2022 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.42/2022 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 și Comisia pentru muncă și protecție socială 

 

 

Camera 

Deputaților 

este Cameră 

decizională 

12.05.2022 
Raport 

comun 
31.05.2022 

 

 

 

 

 

 

Documentare și consultare 

2. PL-x 278/2022 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.54/2022 pentru completarea Legii nr.99/2016 privind achiziţiile sectoriale 

 

 

-procedură de urgență- 

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

disciplină și imunități 

 

 

Camera 

Deputaților 

este Cameră 

decizională 

 

26.05.2022 
Raport 

comun 
09.06.2022 

 

 

 

 

Documentare și consultare 

3. Pl-x 118/2020 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.132/2017 

privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse 

terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie  

 

 

Camera 

Deputaților 

este Cameră 

decizională 

 

25.03.2020 Aviz 08.04.2020 

 

Documentare și consultare 
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Conf cu Originalul
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4. 
PL-x 465/2022 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.79/2022 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.202/2008 

privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale 

 

 

-procedură de urgență- 

 

 

Camera 

Deputaților 

este Cameră 

decizională 

13.09.2022 Aviz 21.09.2022 

 

 

 

Documentare și consultare 

5. 
PL-x 469/2022 

Proiectul de Lege pentru completarea Legii 227/2015 privind Codul fiscal 

 

 

 

Camera 

Deputaților 

este Cameră 

decizională 

13.09.2022 Aviz 21.09.2022 

 

 

Documentare și consultare 

6. Pl-x 476/2022 

Propunerea legislativă pentru încurajarea unui stil de viaţă activ şi sănătos prin 

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

 

 

Camera 

Deputaților 

este Cameră 

decizională 

13.09.2022 Aviz 22.09.2022 

 

 

Documentare și consultare 

 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE 

Costel Neculai DUNAVA 


