
  

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare 

              Nr.4c-1/264/26.05.2022 

 

Ordinea de zi a şedinţei Comisiei din data de 31 mai și 2 iunie 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. 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 

-procedura de urgență -  

Fond comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 

Camera 

Deputaților 

este Cameră 

decizională 

 

05.05.2022 

Raport 

comun 
24.05.2022 

 

 

 
       Documentare și consultare 

2. PLx221/2022 

Proiect de Lege pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul 

general aplicabil constituirii şi funcţionării băncilor de dezvoltare din 

România 

-procedura de urgență -  

Fond comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 

Camera 

Deputaților 

este Cameră 

decizională 

 

27.05.2022 
Raport 

comun 
18.05.2022 

 

 

 
       Documentare și consultare 

3. Plx 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” 

-procedura de urgență –  

Camera 

Deputaților 

este Cameră 

decizională 

 

12.05.2022 Aviz 18.05.2022 

 

 

 

Documentare și consultare 

4. 
Plx 261/2022 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative 

din domeniul fondurilor europene 

-procedura de urgență –  
 

Camera 

Deputaților 

este Cameră 

decizională 

12.05.2022 Aviz 23.05.2022 

 

       Documentare și consultare 

5. Plx 266/2022 

Propunere legislativă privind unele măsuri pentru dezvoltarea 

infrastructurii de producţie şi stocare a energiei electrice şi de 

echilibrare a Sistemului Electroenergetic Naţional, prin construirea şi 

operarea centralelor eoliene şi fotovoltaice prevăzute cu capacităţi de 

stocare a energiei electrice 

 

Camera 

Deputaților 

este Cameră 

decizională 

12.05.2022 Aviz 23.05.2022 

 

 

       Documentare și consultare 
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6. Plx 293/2022 

Propunere legislativă privind modificarea şi completarea art.164 din 

Legea 53/2003 - Codul Muncii, cu privire la stabilirea salariului minim 

brut pe ţară garantat în plată la valoarea coşului minim de consum 

pentru un trai decent 
 

Camera 

Deputaților 

este Cameră 

decizională 

24.05.2022 Aviz 02.06.2022 

 
 

Documentare și consultare 

7. Plx 295/2022 

Propunere legislativă pentru scăderea preţurilor la combustibil prin 

reducerea poverii taxelor şi modificarea art.291 alin.(3) din Legea 

227/2015 Codul Fiscal 
 

Camera 

Deputaților 

este Cameră 

decizională 

24.05.2022 Aviz 02.05.2022 

 

Documentare și consultare 

 

 

 

  PREŞEDINTE 

 

      Costel Neculai DUNAVA 


