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0 1 2 3 4 5 6 7

1.
PL-x 

231/2022

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.34/2022 pentru completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a 

tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi 

unele măsuri pentru implementarea programelor aferente Cadrului 

temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei 

în contextul actualei epidemii de COVID-19 2020/C 91 I/01                                                                                                      

- Raportor: Ina Filote

Cameră 

decizională
04.05.2022

Raport 

comun 
24.05.2022

Ministerul Afacerilor 

Interene

2.
PL-x 

279/2022

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative privind documentele de şedere eliberate cetăţenilor 

Uniunii Europene şi membrilor de familie ai acestora, precum şi 

în domeniul străinilor                                                                          

- Raportor: Luminița Oprea

Cameră 

decizională

18.05.2022 Raport 

comun 

9.06.2022 Ministerul Afacerilor 

Interene

3.
PL-x 

346/2022

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.59/2022 pentru modificarea unor acte normative în 

domeniul străinilor

- Raportor: Daniela Toma

Cameră 

decizională

23.06.2022 Raport 

comun 

15.06.2022 Ministerul Afacerilor 

Interne

4.
Pl-x 

366/2022

Propunere legislativă privind instituirea unor măsuri de sprijin 

pentru cetăţenii ucraineni proveniţi din zona de conflict armat din 

Ucraina                                                                                   - 

Raportor: Mircea Stan

Cameră 

decizională

14.06.2022 Aviz 20.06.2022 Ministerul Afacerilor 

Interne

5.
PL-x 

353/2022

Proiect de Lege privind valorificarea adaptată a unor măsuri 

dovedite benefice pentru instituţiile din domeniul justiţiei 

instituite pe perioada stării de alertă declarate în vederea 

prevenirii şi combaterii efectelor pandemiei de COVID-19

- Raportor: Mircea Stan

Cameră 

decizională

14.06.2022 Aviz 20.06.2022 Ministerul Justiției

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională

   ORDINE DE ZI a lucrărilor comisiei din 21 iunie, ora 12.00

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=20010
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=20010
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=20053
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=20053
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=20111
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=20111
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=20131
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=20131
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=20126
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=20126
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6.
PL-x 

259/2022

Proiect 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

- Raportor: Ina Filote

Cameră 

decizională

11.05.2022 Raport 

comun 

31.05.2022 Cancelaria Primului 

Ministru, Consiliul 

Concurenței, 

Ministerul Economiei

PREȘEDINTE

Pavel POPESCU

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=20034
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=20034

