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Nr.
crt.

Nr.
înregistrare

la CD

Denumirea iniţiativei legislative sau a 
problemei înscrise pe ordinea de zi şi 

menţionarea raportorilor

Competenţa CD 
potrivit art.75 
din Constituţie

Data sesizării 
comisiei

Scopul 
sesizării

Termen de 
soluţionare Observaţii

0 1 2 3 4 5 6 7
1. PLx 33/2022 Proiect de Lege pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei Guvernului 46 din 
30.01.2000 privind declararea Complexului 
"Memorialul Revoluţiei - Decembrie 1989" 
din municipiul Timişoara ansamblu de interes 
naţional

Cameră 
decizională

9.02.2022 Raport 
preliminar 

pentru 
Comisia 
pentru 

administraţie 
şi amenajarea 

teritoriului

1.03.2022 Inițiatori: 
deputaţi PSD, deputaţi PNL, 
deputaţi  USR, deputaţi - 
AUR, deputaţi 
Minoritati:Firczak Iulius 
Marian, Merka Adrian-
Miroslav
Invitaţi: Ministerul Culturii, 
Ministerul Finanţelor

Comisia pentru buget, finanțe și bănci

Parlamentul României
Camera Deputaţilor

ORDINEA DE ZI
a lucrărilor comisiei din 22.03.2022, ora 10.00

UtiizatrCdep
Original
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2. PLx 730/2018 Propunere legislativă pentru modificarea 
Legii nr.207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală

Cameră 
decizională

17.05.2021 Retrimis de 
Comitetul 

Liderilor  în 
data de 

17.05.2021
Raport 

preliminar 
pentru 

Comisia 
juridică, de 
disciplină şi 

imunităţi 

7.06.2021 Iniţiatori: 27 deputaţi şi 
senatori (USR şi PNL)
Invitaţi: Ministerul 
Finanţelor

3. PLx 517/2020 Proiect de Lege privind măsuri economice şi 
fiscal-bugetare

Cameră 
decizională

8.09.2020 Raport 21.09.2020 Iniţiatori: 21 deputaţi şi 
senatori (PRO-România şi 
neafiliaţi)

Invitaţi: Ministerul 
Finanţelor

4. PLx 87/2022 Proiect de Lege pentru declararea zilei de 11 
aprilie ca "Ziua naţională a educaţiei 
financiare"

Cameră 
decizională

7.03.2022 Raport 
preliminar  

pentru 
Comisia 
pentru 

învăţământ 

29.03.2022 Iniţiatori:
deputati - PSD, 
deputati - PNL:    Bota Călin-
Ioan, Burduja Sebastian-
Ioan, Horga Maria-Gabriela, 
Huţucă Bogdan-Iulian.
deputati - UDMR: Miklós 
Zoltán, 
deputati - Minoritati: Merka 
Adrian-Miroslav
senatori - PNL:    
Invitaţi: Ministerul 
Finanţelor
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5. PLx 606/2021 Propunere legislativă pentru protejarea 
românilor şi întreprinderilor româneşti de 
creşterile de preţuri la energie electrică şi 
gaze naturale

Cameră 
decizională

15.12.2021 Raport 
preliminar 

pentru 
Comisia 
pentru 
politică 

economică, 
reformă şi 
privatizare, 

Comisia 
pentru 

industrii şi 
servicii şi 
Comisia 
pentru 

antreprenoriat 
şi turism

30.12.2021 S-a primit raport preliminar 
de respingere de la Comisia 
pentru antreprenoriat şi 
tursim. 
Iniţiatori: 48 deputaţi şi 
senatori USR 
Invitaţi:  Ministerul 
Finanţelor

6. PLx 117/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.3/2021 privind 
unele măsuri pentru recrutarea şi plata 
personalului implicat în procesul de vaccinare 
împotriva COVID 19 şi stabilirea unor măsuri 
în domeniul sănătăţii

Cameră 
decizională

8.03.2021 Raport comun 
cu Comisia 

pentru 
sănătate şi 

familie

30.03.2021 S-a primit raport preliminar 
de de adoptare în forma 
Senatului de la Comisia 
pentru sănătate şi familie. 

Invitaţi:  Ministerul 
Sănătăţii

7. PLx 218/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.29/2021 pentru 
completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.3/2021 privind unele măsuri 
pentru recrutarea şi plata personalului 
implicat în procesul de vaccinare împotriva 
COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în 
domeniul sănătăţii

Cameră 
decizională

25.05.2021 Raport comun 
cu Comisia 

pentru 
sănătate şi 

familie

15.06.2021 S-a primit raport preliminar 
de de adoptare în forma 
Senatului de la Comisia 
pentru sănătate şi familie. 

Invitaţi:  Ministerul 
Sănătăţii
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8. PLx 71/2022 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.137/2021 pentru 
completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.3/2021 privind unele măsuri 
pentru recrutarea şi plata personalului 
implicat în procesul de vaccinare împotriva 
COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în 
domeniul sănătăţii

Cameră 
decizională

28.02.2022 Raport comun 
cu Comisia 

pentru 
sănătate şi 

familie

17.03.2022 S-a primit raport preliminar 
de de adoptare în forma 
Senatului de la Comisia 
pentru sănătate şi familie. 

Invitaţi:  Ministerul 
Sănătăţii

9. PLx 122/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.7/2021 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.3/2021 privind unele 
măsuri pentru recrutarea şi plata personalului 
implicat în procesul de vaccinare împotriva 
COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în 
domeniul sănătăţii

Cameră 
decizională

10.03.2021 Raport comun 
cu Comisia 

pentru 
sănătate şi 

familie

1.04.2021 S-a primit raport preliminar 
de  adoptare cu 
amendamente de la Comisia 
pentru sănătate şi familie. 
Invitaţi:  Ministerul 
Sănătăţii

PREŞEDINTE
Bogdan-Iulian Hutuca
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