
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 400/2021 Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri 

în vederea finalizării procedurilor 

administrative de soluţionare a cererilor aflate 

pe rolul comisiilor judeţene, respectiv a 

municipiului Bucureşti pentru aplicarea Legii 

nr.9/1998 privind acordarea de compensaţii 

cetăţenilor români pentru bunurile trecute în 

proprietatea statului bulgar în urma aplicării 

Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat 

la Craiova la 7 septembrie 1940 şi a Legii 

nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri 

sau compensaţii cetăţenilor români pentru 

bunurile proprietate a acestora, sechestrate, 

reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de 

Nord şi ţinutul Herţa, ca urmare a stării de 

război şi a aplicării tratatului de Pace între 

România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat 

la Paris la 10 februarie 1947 şi pentru 

modificarea unor acte normative

Cameră

decizională

27.09.2021 Raport comun 

cu Comisia 

juridică, de 

disciplină și 

imunități

19.10.2021 S-a primit raport 

preliminar cu 

amendamente admise și 

respinse de la Comisia 

juridică, de disciplină și 

imunități

Inițiatori: 10 deputați 

PNL

Invitați: Autoritatea 

Națională pentru 

Restituirea Proprietăților

Comisia pentru buget, finanțe și bănci

Parlamentul României

Camera Deputaţilor
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2. PLx 374/2022 Proiect de Lege privind obligaţiunile 

garantate, precum şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative în domeniul 

financiar

Cameră

decizională

20.06.2022 Raport comun 

cu Comisia 

pentru politică 

economică, 

reformă și 

privatizare

27.06.2022 S-a primit raport 

preliminar de adoptare 

cu un amendament de la 

Comisia pentru politică 

economică, reformă și 

privatizare

Invitați: Banca 

Națională a României, 

Autoritatea de 

Supraveghere 

Financiară, Ministerul 

Finanțelor

3. PLx 406/2022 Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri 

de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 

2020/1503 al Parlamentului European şi al 

Consiliului din 7 octombrie 2020 privind 

furnizorii europeni de servicii de finanţare 

participativă pentru afaceri şi de modificare a 

Regulamentului (UE) 2017/1129 şi a 

Directivei (UE) 2019/1937

Cameră

decizională

27.06.2022 Raport 28.06.2022 Invitați: Autoritatea de 

Supraveghere 

Financiară, Ministerul 

Finanțelor

4. PLx 408/2022 Proiect de Lege privind gestionarea şi 

utilizarea fondurilor Interreg şi a contribuţiei 

publice naţionale, pentru obiectivul 

"Cooperare teritorială europeană", în perioada 

2021-2027

Cameră

decizională

27.06.2022 Raport 28.06.2022 Invitați: Ministerul 

Dezvoltării, Lucrărilor 

Publice și 

Administrației, 

Ministerul Finanțelor

5. PLx 407/2022 Proiect de Lege pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.32/2012 privind organismele de 

plasament colectiv în valori mobiliare şi 

societăţile de administrare a investiţiilor, 

precum şi pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.297/2004 privind piaţa de capital

Cameră

decizională

27.06.2022 Raport 28.06.2022 Invitați: Autoritatea de 

Supraveghere 

Financiară, Ministerul 

Finanțelor
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6. PLx 349/2022 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.64/2022 privind 

ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor 

generale în cadrul proiectelor finanţate din 

fonduri externe nerambursabile

Cameră

decizională

14.06.2022 Raport 

preliminar 

pentru 

Comisia 

pentru politică 

economică, 

reformă și 

privatizare, 

Comisia 

pentru 

industrii și 

servicii și 

Comisia 

pentru 

administrație 

publică și 

administrarea 

teritoriului

23.06.2022 Invitați: Ministerul 

Dezvoltării, Lucrărilor 

Publice și 

Administrației, 

Ministerul Investițiilor și 

Proiectelor Europene, 

Ministerul Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale, 

Ministerul Finanțelor

7. PLx 205/2022 Proiect de Lege privind înfiinţarea Muzeului 

Naţional al Revoluţiei Anticomuniste din 

Decembrie 1989

Cameră

decizională

13.04.2022 Aviz pentru

Com. Cultură

28.04.2022 Invitați: Ministerul 

Culturii

PREŞEDINTE

Bogdan-Iulian Huțucă
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