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Ordinea de zi a şedinţei Comisiei din data de 17 și 18 noiembrie 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. PL-x 509/2021 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, procedură de urgență 

Raport comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  

Camera 

Deputaților 
este Cameră 

decizională 

25.10.2021 
Raport 

comun 

11.11.2021 

 

 

Documentare și 

consultare 

2. PL-x 510/2021 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.312/2015 privind redresarea şi 

rezoluţia instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii, precum şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative în domeniul financiar, procedură de urgență 

Raport comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 

Camera 

Deputaților 
este Cameră 

decizională 
26.10.2021 

Raport 

comun 
11.11.2021 

 

Documentare și 

consultare 

3. Pl-x 540/2021 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.6/2021 privind reducerea impactului 

anumitor produse din plastic asupra mediului, procedură de urgență  

Camera 
Deputaților 

este Cameră 

decizională 

03.11.2021 
Aviz 

 
15.11.2021 

 

Documentare și 

consultare 

4. PL-x 550/2021 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.107/2021 pentru 

modificarea articolului unic din Ordonanţa 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, procedură de urgență  

 

Camera 

Deputaților este 

Cameră 
decizională 08.11.2021 

Aviz 

 
17.11.2021 

 

Documentare și 

consultare 

5. PL-x 551/2021 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2021 pentru 

stabilirea unor măsuri de protecţie socială a angajaţilor şi a altor categorii profesionale în 

contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităţilor economice, determinate de situaţia 

epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, procedură de urgență 

Camera 

Deputaților este 
Cameră 

decizională 
09.11.2021 

Aviz 

 
17.11.2021 

Documentare și 

consultare 

6. PL-x 557/2021 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.117/2021 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 – Codul muncii, procedură de urgență 

Camera 

Deputaților este 

Cameră 
decizională 

08.11.2021 
Aviz 

 
17.11.2021 

 

Documentare și 

consultare 

7. PL-x 558/2021 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.120/2021 privind 

administrarea, funcţionarea şi implementarea sistemului naţional privind factura electronică RO 

e-Factura şi factura electronică în România, precum şi pentru completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate a vehiculului şi 

certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea introducerii pe piaţă, punerii în dispoziţie 

pe piaţă, înmatriculării sau înregistrării în România, precum şi supravegherea pieţei pentru 

acestea, procedură de urgență 

Camera 

Deputaților este 
Cameră 

decizională 
08.11.2021 

Aviz 

 
17.11.2021 

Documentare și 

consultare 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=2&leg=2020&cam=2&pag=comp20211025
anca.chiser
Conf cu Originalul
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8. COM(2021) 

662  

Economia UE după pandemia de COVID-19: implicații pentru guvernanța economică 

 

 

Camera 

Deputaților este 

Cameră 
Decizională 

03.11.2021 
Aviz 

 
07.12.2021 

Documentare și 

consultare 

             

 

PPREŞEDINTE 

 

        Costel Neculai DUNAVA 


