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Nr.
crt.
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înregistrare

la CD

Denumirea iniţiativei legislative sau a problemei 
înscrise pe ordinea de zi şi menţionarea 

raportorilor

Competenţa 
CD potrivit 
art.75 din 

Constituţie

Scopul sesizării Observaţii

0 1 2 3 4

1. PLx 302/2019

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.31/2019 privind acordarea 
unor facilităţi fiscale şi pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, 
pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.11/2018 pentru adoptarea unor 
măsuri bugetare şi pentru modificarea Legii - cadru 
nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice.

Cameră 
decizională

Raport preliminar 
suplimentar pentru 
Comisia pentru 
agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi 
servicii specifice şi 
Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială

S-a primit raport preliminar de adoptare în forma 
Senatului, de la Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială.

Invitaţi: Ministerul Finanţelor, Ministerul Sănătăţii, 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

2. PLx 580/2020

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.143/2020 pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.110/2017 privind Programul de susţinere a 
întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor 
mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST 
ROMÂNIA, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Schemei de ajutor de stat pentru 
susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei 
economice generate de pandemia COVID-19 
aprobată prin art.II din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.42/2020.

Cameră 
decizională

Raport comun cu Comisia 
pentru industrii şi servicii

S-a primit raport preliminar de adoptare în forma 
Senatului, de la Comisia pentru industrii.

Invitaţi: Ministerul Finanţelor; Ministerul Economiei, 
Antreprenoriatului şi Turismului
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3. PLx 583/2020

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.146/2020 privind 
aprobarea Programului IMM FACTOR - Produs de 
garantare a creditului comercial şi a Schemei de 
ajutor de stat asociată acestuia.

Cameră 
decizională

Raport comun cu Comisia 
pentru industrii şi servicii

S-a primit raport preliminar de adoptare în forma 
Senatului, de la Comisia pentru industrii.

Invitaţi: Ministerul Finanţelor; Ministerul Economiei, 
Antreprenoriatului şi Turismului; Fondul Naţional de 
Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi 
Mijlocii

4. PLx 145/2021

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonnaţei de 
urgenţă nr.15/2021 pentru modificarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.146/2020 privind 
aprobarea Programului IMM FACTOR - Produs de 
garantare a creditului comercial şi a Schemei de 
ajutor de stat asociate acestuia.

Cameră 
decizională

Raport preliminar pentru 
Comisia pentru industrii şi 
servicii; Comisia pentru 
politică economică, 
reformă şi privatizare

Invitaţi: Ministerul Finanţelor; Ministerul Economiei, 
Antreprenoriatului şi Turismului; Fondul Naţional de 
Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi 
Mijlocii

5. PLx 427/2020

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.98/2020 pentru prorogarea 
intrării în vigoare a unor prevederi din Legea 
nr.75/2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.42/2020 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă nr.110/2017 
privind Programul de susţinere a întreprinderilor 
mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, 
precum şi pentru aprobarea Schemei de ajutor de 
stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în 
contextul crizei economice generate de pandemia 
COVID-19.

Cameră 
decizională

Raport comun cu Comisia 
pentru industrii şi servicii

S-a primit raport preliminar de adoptare în forma 
Guvernului, de la Comisia pentru industrii.

Invitaţi: Fondul Naţional de Garantare a Creditelor 
pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii; Ministerul 
Finanţelor; Ministerul Economiei, Antreprenoriatului 
şi Turismului

PREŞEDINTE
Bogdan Iulian Huțucă
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