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Termen de 

soluţionare Observaţii 

1. PL-x 474/2021 

 

 

Proiectul Legii acvaculturii 

Fond comun cu Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 

și servicii specifice și Comisia pentru mediu și echilibru ecologic 

 

 

Camera 

Deputaților 

este Cameră 

decizională 

19.10.2021 
Raport 

comun 
09.11.2021 

 

 

 

Documentare și consultare 

 

2. PL-x 511/2021 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.102/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr.213/2015 privind Fondul 

de garantare a asiguraţilor şi pentru modificarea altor acte normative 

-procedură de urgență - 

Fond comun cu Comisia pentru buget, finanțe și bănci 

Retrimitere din plen în vederea unei noi dezbateri 

 

Camera 

Deputaților 

este Cameră 

decizională 

26.10.2021 
Raport 

comun 
11.11.2021 

 

 

 

Documentare și consultare 

 

3. PL-x 73/2022 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.143/2021 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a 

gazelor naturale nr.123/2012, precum şi pentru modificarea unor acte normative  

-procedură de urgență - 

Fond comun cu Comisia pentru industrii și servicii 

Camera 

Deputaților 

este Cameră 

decizională 

 

03.03.2022 
Raport 

comun 
17.03.2022 

 

 

Documentare și consultare 

4. PL-x 78/2022 

Proiectul de Lege pentru modificarea art.6 din Legea nr.219/2015 privind 

economia socială  

Fond comun cu Comisia pentru industrii și servicii și Comisia pentru muncă 

și protecție socială 

 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=19820  

Camera 

Deputaților 

este Cameră 

decizională 

 

29.02.2022 
Raport 

comun 
22.03.2022 

 

 

Documentare și consultare 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=19820
anda.constantinescu
Conf cu originalul
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5. 
PL-x 230/2022 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.33/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr.219/2015 privind 

economia socială  

-procedură de urgență- 

Fond comun cu Comisia pentru industrii și servicii și Comisia pentru muncă 

și protecție socială 

 

Camera 

Deputaților 

este Cameră 

decizională 

05.05.2022 
Raport 

comun 
24.05.2022 

 

 

Documentare și consultare 

6. 
PL-x 259/2022 

Proiectul 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 

-procedură de urgență- 

Fond comun cu Comisia pentru industrii și servicii și Comisia pentru apărare, 

ordine publică și siguranță națională 

 

Camera 

Deputaților 

este Cameră 

decizională 

12.05.2022 
Raport 

comun 
31.05.2022 

 

 

 

Documentare și consultare 

7. PL-x 374/2022 

Proiectul de Lege privind obligaţiunile garantate, precum şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative în domeniul financiar 

-procedură de urgență- 

Fond comun cu Comisia pentru buget, finanțe și bănci 

Camera 

Deputaților 

este Cameră 

decizională 

21.06.2022 
Raport 

comun 
27.06.2022 

 

 

Documentare și consultare 

8. PL-x 369/2022 

Proiectul de Lege pentru denunţarea Acordului interguvernamental privind 

înfiinţarea Băncii Internaţionale de Investiţii şi a Statutului acesteia, semnate la 

Moscova la 10 iulia 1970, şi a Protocolului de modificare a Acordului privind 

înfiinţarea Băncii Internaţionale de Investiţii şi a Statutului acesteia, semnate la 

10 iulie 1970 la Moscova, deschis spre semnare la 8 mai 2014 la Havana şi semnat 

de România la 1 iulie 2015 la Moscova 

-procedură de urgență- 

 

 

Camera 

Deputaților 

este Cameră 

decizională 

20.06.2022 Aviz 21.06.2022 

 

 

 

 

Documentare și consultare 

 

 

  PREŞEDINTE 

 

      Costel Neculai DUNAVA 


