
  

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

                                                                                     Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare                                                      Nr. 4c-1/270/14.06.2021 
Nr.4c-1/349/27.09.2021             

Ordinea de zi a şedinţei Comisiei din data de 28 septembrie 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 489/2020 

 

Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.118/2020 privind aprobarea Programul 

de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii -"IMM 

LEASING DE ECHIPAMENTE SI UTILAJE" 

-  procedură de urgență- 

 

Camera 

Deputaților 

este Cameră 

decizională 

02.09.2021 

Raport comun cu 

Comisia pentru 

buget, finanţe şi 

bănci 

09.09.2021 

 

Invitați: 

Ministerul Finanțelor  

Ministerul economiei, antreprenoriatului si 

turismului 

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii  

Fondul National de garantare a creditelor pentru 

intreprinderile mici si mijlocii 

 

2. PL-x 576/2020 

 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.138/2020 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.118/2020 privind aprobarea Programului de susţinere a 

întreprinderilor mici şi mijlocii "IMM LEASING DE 

ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE" 

- procedură de urgență- 

Camera 

Deputaților 

este Cameră 

decizională 

31.09.2020 

Raport comun cu 

Comisia pentru 

buget, finanţe şi 

bănci 

 

13.10.2020 

 

Invitați: 

Ministerul Finanțelor  

Ministerul economiei, antreprenoriatului si 

turismului 

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii  

Fondul National de garantare a creditelor pentru 

intreprinderile mici si mijlocii 

 

3. PL-x 108/2020 

 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.6/2020 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru 

reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare 

- procedură de urgență – 

 

Camera 

Deputaților 

este Cameră 

decizională 

25.03.2020 
Aviz 

 
08.04.2020 

 

Invitați: 

Ministerul Finanțelor  

 

 

4. PL-x 441/2020 

 

Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.101/2020 privind unele măsuri pentru 

implementarea proiectelor cu finanţare din fonduri 

europene în vederea evitării riscului de dezangajare 

pentru perioada de programare 2014-2020 

-  procedură de urgență- 

 

Camera 

Deputaților 

este Cameră 

decizională 

28.07.2020 Aviz 03.09.2020 

 

Invitați: 

Ministerul Finanțelor  

Ministerul Investitiilor si proiectelor europene 

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii  
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soluţionare Observaţii 

5. PL-x 468/2020 

 

Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.114/2020 privind modificarea şi 

completarea unor acte normative cu impact in domeniul 

achiziţiilor publice 

- procedură de urgență- 

 

Camera 

Deputaților 

este Cameră 

decizională 

18.08.2020 Aviz 04.09.2020 

 

Invitați: 

Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice (ANAP) 

 

 

6. PL-x 171/2020 

Proiect de Lege privind aplicarea în perioada 2019-2020 a 

unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor 

disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza 

planurilor de disponibilizare. 

Camera 

Deputaților 

este Cameră 

decizională 

29.04.2020 Aviz 07.05.2020  

 

Invitați: 

Ministerul Muncii si Protectiei Sociale 

Ministerul Finantelor  

 

7. PL-x 296/2021 

 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã 

a Guvernului nr.43/2021 pentru prelungirea termenului de 

depunere a declaraţiei anuale privind beneficiarul real al 

persoanei juridice, prevăzut la art.56 alin.(4) din Legea 

nr.129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării 

banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative 

- procedură de urgență 

 

Camera 

Deputaților 

este Cameră 

decizională 

 

31.06.2021 Aviz 14.09.2021 

 

Invitati: 

Ministerul Finantelor  

Oficiului national de prevenire si combatere a 

spalarii banilor 

 

 

 

PREŞEDINTE 

 

    Costel Neculai DUNAVA 


