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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 507/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.122/2020 privind 
unele măsuri pentru asigurarea eficientizării 
procesului decizional al fondurilor externe 
nerambursabile destinate dezvoltării regionale 
în România

Cameră 
decizională

27.09.2021 Raport comun 
cu Comisia 

pentru 
administraţie 

publică şi 
amenajarea 
teritoriului

19.10.2021 Se dezbate sub rezerva primirii 
punctului de vedere de la MIPE

Reexaminarea Legii  la cererea 
Preşedintelui României

S-a primit raport preliminar  de 
adoptare în forma adoptată de 
Senat din partea Comisiei pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului 

Invitaţi: Ministerul Investiţiilor 
şi Proiectelor Europene 

Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Comisia pentru buget, finante si banci

ORDINEA DE ZI
a lucrărilor comisiei din 26 octombrie 2021, ora 13:30
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2. PLx 323/2021 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(7) al 
art.4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.60/2020 privind unele măsuri financiare în 
vederea implementării proiectelor de 
infrastructură fazate din perioada de 
programare 2007-2013, finanţate din fondurile 
Uniunii Europene aferente perioadei de 
programare 2014-2020

Cameră 
decizională

1.09.2021 Raport 22.09.2021 Se dezbate sub rezerva primirii 
punctului de vedere de la MIPE

Iniţiatori:  deputaţi şi senatori 
UDMR
Invitaţi:  Ministerul Investiţiilor 
şi Proiectelor Europene 

3. PLx 189/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.21/2021 pentru 
aprobarea acordării unui ajutor de stat de 
restructurare" Societăţii Complexul Energetic 
Oltenia" - S.A.

Cameră 
decizională

10.05.2021 Raport comun 
cu Comisia 

pentru politică 
economică, 
reformă şi 
privatizare

31.05.2021 S-a primit raport preliminar de 
adoptare în forma adoptată de 
Senat de la Comisia pentru 
politică economică, reformă şi 
privatizare

Invitaţi:  Ministerul Energiei
4. PLx 202/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.27/2021 privind 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.21/2021 pentru aprobarea 
acordării unui ajutor de stat de restructurare 
Societăţii "Complexul Energetic Oltenia" - 
S.A.

Cameră 
decizională

17.05.2021 Raport comun 
cu Comisia 

pentru politică 
economică, 
reformă şi 
privatizare

8.06.2021 S-a primit raport preliminar de 
adoptare în forma adoptată de 
Senat de la Comisia pentru 
politică economică, reformă şi 
privatizare

Invitaţi:  Ministerul Energiei
5. PLx 391/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.75/2021 privind 
executarea serviciilor de aerofotogrammetrie 
şi de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul 
României şi executarea serviciilor de 
digitizare şi actualizare a Sistemului de 
identificare a parcelelor agricole pentru 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
în perioada 2021-2030

Cameră 
decizională

27.09.2021 Aviz pentru 
Com. 

Agricultură 
Com. Apărare

7.10.2021 Invitaţi: Ministerul Agriculturii 
si Dezvoltării Rurale şi 
Ministerul Apărării Naţionale
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6. PLx 408/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.71/2021 privind 
promovarea vehiculelor de transport rutier 
nepoluante, în sprijinul unei mobilităţi cu 
emisii scăzute, de abrogare a Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 40/2011 privind 
promovarea vehiculelor de transport rutier 
nepoluante şi eficiente din punct de vedere 
energetic şi a Legii nr.37/2018 privind 
promovarea transportului ecologic

Cameră 
decizională

4.10.2021 Aviz pentru 
Com. Industrii

12.10.2021 Invitaţi: Ministerul Mediului 
Apelor şi Pădurilor

PREŞEDINTE
Bogdan Iulian Hutuca
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