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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 238/2018 Propunere legislativă pentru anularea unor 

obligaţii fiscale în domeniul agricol
Cameră 

decizională
7.09.2021  Retrimitere 

Plen - 
Raport 

suplimentar

27.09.2021 Invitaţi: Ministerul 
Finanţelor

2. PLx 365/2021 Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.41/1994 privind autorizarea plăţii 
cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale 
interguvernamentale la care România este 
parte

Cameră 
decizională

20.09.2021 Raport 19.10.2021 Invitaţi:Ministerul 
Finanţelor;  Ministerul 
Transporturilor şi 
Infrastructurii

3. PLx 71/2021 Proiect de Lege privind unele măsuri de 
sprijin pentru structurile sportive de interes 
general şi naţional puternic afectate în 
contextul crizei COVID-19, acordate de la 
administraţia publică centrală sau locală, 
fonduri nerambursabile şi din bugetul de stat

Cameră 
decizională

1.02.2021 Raport 
comun cu 
Comisia 

pentru tineret 
și sport

1.03.2021 S-a primit raport 
preliminar de 
respingere de la 
Comisia pentru tineret 
şi sport
Invitaţi:  Ministerul 
Finanţelor; Ministerul 
Tineretului şi Sportului

Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Comisia pentru buget, finante si banci
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4. PLx 332/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.51/2021 privind 
prorogarea termenelor prevăzute la art.II pct.9 
şi art.III din Legea nr.295/2020 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.207/2015 
privind Codul de procedură fiscală, precum şi 
aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare

Cameră 
decizională

14.09.2021 Raport 5.10.2021 Invitaţi: Ministerul 
Finanţelor

5. PLx 208/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.30/2021 privind 
unele măsuri fiscale

Cameră 
decizională

19.05.2021 Raport 10.06.2021 Invitaţi: Ministerul 
Finanţelor

6. PLx 254/2021 Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.203/2018 privind măsuri 
de eficientizare a achitării amenzilor 
contravenţionale

Cameră 
decizională

7.06.2021 Raport comun 
cu Comisia 
Juridică de 
disciplină şi 

imunităţi

22.06.2021 S-a primit raport 
preliminar de adoptare 
cu amendamente de la 
Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi
Invitaţi: Ministerul 
Afacerilor Interne

PREŞEDINTE
Bogdan Iulian Hutuca
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