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Ordinea de zi a şedinţei Comisiei din data de 6 și 7 octombrie 2021 

 

Nr. 

crt. 

Nr. înregistrare 

la Cam. 
Deputaţilor 

Denumirea iniţiativei legislative sau a problemei înscrise pe ordinea de zi 

Competenta CD 
potrivit art.75 din 

Constituţie, 

republicata 

Data sesizării 

 
Scopul sesizării 

 
Termen de 

soluţionare Observaţii 

1. 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., procedură de urgență 

Camera Deputaților 
este Cameră 

decizională 

 

10.05.2021 

Raport comun cu 

Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci 

31.05.2021 

 

Documentare și 

consultare 

2. PLx 202/2021 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.27/2021 privind modificarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.21/2021 pentru aprobarea acordării unui ajutor de stat de restructurare 

Societăţii ”Complexul Energetic Oltenia” - S.A., procedură de urgență. 

Camera Deputaților 
este Cameră 

decizională 
17.05.2021 

Raport comun cu 

Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci 

08.06.2021 

 

Documentare și 

consultare 

 

3. PLx 97/2020 

Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.7/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr.39/2018 

privind parteneriatul public-privat şi pentru stabilirea unor măsuri privind 

investiţiile publice, procedură de urgență. 

Camera Deputaților 
este Cameră 

decizională 
09.03.2020 Aviz 17.03.2020 

Documentare și 

consultare 

 

4. PLx385/2020 

Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.89/2020 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - 

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, procedură de urgență. 

Camera Deputaților 

este Cameră 
decizională 

24.06.2020 Aviz 29.06.2020 

 

Documentare și 

consultare 

 

5. PLx 332/2021 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã 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, procedură de urgență. 

Camera Deputaților 
este Cameră 

decizională 
14.09.2021 Aviz 24.09.2021 

 

Documentare și 

consultare 

 

6. PLx 343/2021 

Proiect de Lege pentru ratificarea Convenţiei multilaterale pentru 

implementarea în cadrul tratatelor fiscale a măsurilor legate de prevenirea 

erodării bazei impozabile şi a transferului profiturilor, deschisă spre semnare şi 

semnată de România la Paris, la 7 iunie 2017 

Camera Deputaților 

este  

prima Cameră 

decizională 

      20.09.2021 Aviz 27.09.2021 

 

Documentare și 

consultare 

 

7. PLx 352/2021 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.59/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul 

fiscal, procedură de urgență. 

Camera Deputaților 

este Cameră 
decizională 

20.09.2021 Aviz 30.09.2021 

 

Documentare și 

consultare 
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