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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 221/2022 Proiect de Lege pentru reglementarea unor 

măsuri privind cadrul general aplicabil 
constituirii şi funcţionării băncilor de 
dezvoltare din România

Cameră 
decizională

26.04.2022 Raport 
preliminar 

pentru 
comisia 

pentru politică 
economică, 
reformă şi 
privatizare

18.05.2022 Invitaţi: Ministerul Finaţelor, 
Banca Naţională a României.

2. PLx 74/2022 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.2/2022 privind 
stabilirea unor măsuri de protecţie socială a 
angajaţilor şi a altor categorii profesionale în 
contextul interzicerii, suspendării ori limitării 
activităţilor economice, determinate de 
situaţia epidemiologică generată de 
răspândirea coronavirusului SARS-COV-2 
precum şi pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative

Cameră 
decizională

28.02.2022 Raport comun 
cu comisia 

pentru muncă 
şi protecţie 

socială

17.03.2022 S-a primit raport preliminar de 
adoptare în forma Senatului
Invitaţi: Ministerul Muncii şi 
Solidarităţii Sociale.

Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Comisia pentru buget, finante si banci
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3. PLx 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

Cameră 
decizională

4.05.2022 Raport comun 
cu comisia 

pentru politică 
economică, 
reformă şi 
privatizare

24.05.2022 Invitaţi: Ministerul Finaţelor, 
Autoritatea de Supraveghere 
Financiară.

4. PLx 581/2021 Proiect de Lege pentru modificarea Legii 
nr.227/2015 privind Codul fiscal si pentru 
completarea art.47 din Legea nr.207/2015 
privind Codul de procedura fiscala

Cameră 
decizională

7.12.2021 Raport 24.12.2021 Iniţiatori: 47 deputati şi senatori 
: Grup PSD, PNL, USR, AUR ŞI 
Minorităţi
Invitaţi: Ministerul Finaţelor.

5. PLx 193/2022 Proiect de Lege pentru aprobarea 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

Cameră 
decizională

13.04.2022 Raport 
preliminar 

pentru 
Comisia 
pentru 

industrii şi 
servicii, 
Comisia 

pentru muncă 
şi protecţie 
socială şi 
Comisia 

pentru politică 
economică, 
reformă şi 
privatizare

11.05.2022 S-a primit raport preliminar de 
adoptare cu amendamente din 
partea Comisiei pentru politică 
economică
Invitaţi: Ministerul Finaţelor, 
Ministerul Energiei.
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6. PLx 270/2022 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.49/2022 pentru 
completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.41/1994 privind autorizarea plăţii 
cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale 
interguvernamentale la care România este 
parte, stabilirea unor măsuri organizatorice la 
nivelul aparatului de lucru al Guvernului şi 
pentru modificarea unor acte normative

Cameră 
decizională

16.05.2022 Aviz pentru 
Com. 

Administraţie 
Com. 

Învăţământ

25.05.2022 Invitaţi: Ministerul Finanţelor

7. PLx 285/2022 Proiect de Lege pentru modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ şi 
pentru modificarea Legii-cadru nr.153/2017 
privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice

Cameră 
decizională

18.05.2022 Aviz pentru 
Com. 

Administraţie 
Com. Muncă 
Com. Juridică

30.05.2022 Invitaţi: Ministerul Finanţelor

PREŞEDINTE
Bogdan-Iulian Hutuca
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