
  

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare 

             Nr.4c-1/211/09.05.2022             

 

 

Ordinea de zi a şedinţei Comisiei din data de 11 și 12 mai 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 75/2022 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.3/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare 

pentru consumul de energie electrica şi gaze naturale pentru sezonul 

rece 2021-2022, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului 

nr.27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază 

sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia 

Biosferei „Delta Dunării” 

- procedură de urgență – 

Raport comun cu Comisia pentru industrii şi servicii si Comisia 

pentru muncă şi protecţie socială 

Camera Deputaților 

este Cameră decizională 
29.02.2022 

Raport 

comun 
17.03.2022 

 

 

 

 

 

 

Documentare și consultare 

2. PL-x 233/2022 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.237/2015 

privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi 

reasigurare şi pentru modificarea Legii nr.236/2018 privind distribuţia 

de asigurări 

- procedură de urgență – 

Raport comun cu Comisia pentru buget, finanțe și bănci 

Camera Deputaților 

este Cameră decizională 
05.05.2022 

Raport 

comun 
24.05.2022 

 

 

 

Documentare și consultare 

3. PL-x 200/2022 

Proiect de Lege pentru completarea şi modificarea Legii nr.132 din 

31.05.2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto 

pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi 

tramvaie 

Camera Deputaților 

este Cameră decizională 
14.04.2022 Aviz 28.04.2022 

 

 

Documentare și consultare 

 

4. PL-x 224/2022 

 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.26/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în 

domeniul investiţiilor publice 

Camera Deputaților 

este Cameră decizională 
27.04.2022 Aviz 16.05.2022 

 

Documentare și consultare 

 

5. 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 

- procedură de urgență – 

Camera Deputaților este 

Cameră decizională 
05.05.2022 Aviz 16.05.2022 

 

 

 

 

Documentare și consultare 
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6. PL-x 232/2022 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.36/2022 privind stabilirea unor măsuri de protecţie socială a 

salariaţilor în contextul conflictului armat din Ucraina, precum şi ca 

urmare a sancţiunilor internaţionale aplicate Federaţiei Ruse şi 

Belarusului 

- procedură de urgență – 

Camera Deputaților este 

Cameră decizională 
05.05.2022 Aviz 16.05.2022 

 

 

 

Documentare și consultare 

 

7. PL-x 255/2022 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.40/2022 privind instituirea unor măsuri pentru derularea 

Programului Naţional de Investiţii „Anghel Saligny” şi pentru 

modificarea art.1 alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.95/2021 pentru aprobarea Programului Naţional de Investiţii 

„Anghel Saligny” 

- procedură de urgență – 

Camera Deputaților este 

Cameră decizională 

 

12.05.2022 Aviz 18.05.2022 

 

 

 

Documentare și consultare 
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      Costel Neculai DUNAVA 


