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1. PLx 466/2020 Proiect de Lege pentru respingerea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.111/2020 privind modificarea şi 

completarea Legii nr.129/2019 pentru 

prevenirea şi combaterea spălării banilor şi 

finanţării terorismului, precum şi pentru 

modificarea şi completarea unor acte 

normative, pentru completarea art.218 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi 

adecvarea capitalului, pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.207/2015 privind Codul 

de procedură fiscală, precum şi pentru 

completarea art.12 alin.(5) din Legea 

nr.237/2015 privind autorizarea şi 

supravegherea activităţii de asigurare şi 

reasigurare

Cameră 

decizională

17.08.2020 Raport 

preliminar 

pentru 

Comisa 

juridică

8.09.2020 Invitaţi:Ministerul Finanţelor, 

Ministerul Justiţiei,

Oficiului Național de 

Prevenire și Combatere a 

Spălării Banilor,

Autoritatea de Supraveghere 

Financiară.

Parlamentul României

Camera Deputaţilor

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci
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2. PLx 91/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.213/2020 privind 

participarea României la majorarea asimetrică 

de capital a Băncii Europene de Investiţii în 

conformitate cu Decizia (UE) 2019/1.255 a 

Consiliului din 18 iulie 2019 de modificare a 

Protocolului nr.5 privind Statutul Băncii 

Europene de Investiţii

Cameră 

decizională

10.02.2021 Raport 2.03.2021 Invitaţi: Ministerul Finanţelor

3. PLx 679/2020 Proiect de Lege pentru participarea României 

la majorarea asimetrică de capital a Băncii 

Europene de Investiţii în conformitate cu 

Decizia (UE) 2019/1255 a Consiliului din 18 

iulie 2019 de modificare a Protocolului nr.5 

privind Statutul Băncii Europene de Investiţii

Cameră 

decizională

29.12.2020 Raport 9.02.2021 Invitaţi: Ministerul Finanţelor

4. PLx 439/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.99/2020 privind 

unele măsuri fiscale, modificarea unor acte 

normative şi prorogarea unor termene

Cameră 

decizională

22.02.2021 Raport 

suplimentar

Retrimitere Plen , Raport 

suplimentar

Invitaţi: Ministerul Finanţelor

5. PLx 82/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.211/2020 privind 

prelungirea aplicării unor măsuri de protecţie 

socială adoptate în contextul răspândirii 

coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi 

pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.132/2020 privind măsuri de 

sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în 

contextul situaţiei epidemiologice determinate 

de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, 

precum şi pentru stimularea creşterii ocupării 

forţei de muncă

Cameră 

decizională

8.02.2021 Raport comun 

cu Comisia 

pentru muncă 

şi protecţie 

socială

2.03.2021 S-a primit raport preliminar de 

adoptare cu amendamente 

Invitaţi: Ministerul 

Finanţelor,

Ministerul Muncii şi protecţiei 

sociale
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6. PLx 528/2020 Proiect de Lege pentru modificarea art.2 

alin.(3) din Ordonanţa Guvernului nr.81/2003 

privind reevaluarea şi amortizarea activelor 

fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice

Cameră 

decizională

8.09.2020 Raport comun 

cu Comisia 

pentru cultura

23.09.2020 S-a primit raport preliminar de 

adoptare cu amendamente 

admise de la Comisia pentru 

cultura

Invitaţi: Ministerul Culturii

PREŞEDINTE

Bogdan-Iulian Huţucă
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