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Ordinea de zi a şedinţei Comisiei din data de 10 si 11 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. PLx 93/2019 

 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului    nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în 

domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, 

modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea 

unor termene. 

- procedură de urgență – 

Camera Deputaților 

este Cameră 

decizională 

07.03.2019 

 

aviz 

 

14.03.2019 

 

 

 

Documentare și consultare 

2. PLx 239/2019 

 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 19/2019 pentru modificarea şi completarea unor 

acte normative. 

- procedură de urgență - 

Camera Deputaților 

este Cameră 

decizională 

14.05.2019 
aviz 

 

21.05.2019 

 

 

Documentare și consultare 

3. PLx 14/2020 

 

Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative. 

- procedură de urgență – 

Camera Deputaților 

este Cameră 

decizională 

 

12.02.2020 

 

aviz 

 

 

18.02.2020 

 

 

Documentare și consultare 

4. PLx 113/2020 

 

Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr. 23/2020 pentru modificarea şi completarea unor 

acte normative cu impact asupra sistemului achiziţiilor publice. 

- procedură de urgență – 

Camera Deputaților 

este Cameră 

decizională 

25.03.2020 

 

aviz 

 

08.04.2020 

 

 

Documentare și consultare 

5. 

 

PL-x 434/2021 

 

 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.95/2021 pentru aprobarea Programului Naţional de 

Investiţii ”Anghel Saligny” 

- procedură de urgență – 

Camera Deputaților 

este Cameră 

decizională 

12.10.2021 

 

aviz 

 

21.10.2021 

 

 Documentare și consultare 

6. PL-x 464/2021 

 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.8/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 

privind Codul fiscal 

- procedură de urgență – 

Camera Deputaților 

este Cameră 

decizională 

 

19.10.2021 
aviz 

 
28.10.2021 

 

Documentare și consultare 

7. PL-x 507/2021 

 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.3/2021 pentru modificarea şi completarea unor acte normative 

în domeniul achiziţiilor publice 

- procedură de urgență – 

Camera Deputaților 

este Cameră 

decizională 

 

26.10.202 
aviz 

 
03.11.2021 

 

Documentare și consultare 
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