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CAMERA DEPUTAŢILOR 
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Ordinea de zi a şedinţei Comisiei din data de 4 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 554/2017 

Proiect de Lege pentru completarea art.131 din Legea societăţilor nr.31/1990 

Raport comun cu Comisia juridică, de disciplină si imunitati i 

 

Camera 
Deputaților 

este Cameră 

decizională 

08.12.2017 Raport comun  21.12.2017 

 

 
Documentare si consultare 

2. Pl-x 385/2021 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.60/2021 

privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.69/2019 
pentru aplicarea unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor 

disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de 

disponibilizare din cadrul operatorilor economici pentru care s-a aprobat acordarea 
ajutoarelor de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive în 

perioada 2019-2024, precum şi pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea 

Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de 

emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene 

Raport comun cu Comisia pentru industrii şi servicii si Comisia pentru muncă 

Camera 
Deputaților 

este prima 

Cameră 
sesizată  

 

28.09.2021 Raport comun 19.10.2021 

 

 

 

 

 

 

Documentare si consultare 

3. PL-x 114/2020 

Proiect de Lege pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil 

băncilor naţionale de dezvoltare din România 

 
 

Camera 

Deputaților 

este Cameră 
decizională 

25.03.2020 
Aviz 

 
08.04.2020 

 

Documentare si consultare 

4. Pl-x 155/2021 

Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei nr.26/2013 privind întărirea 

disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile 

administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect 
o participaţie majoritară  

 

 

Camera 

Deputaților 
este Cameră 

decizională 

15.04.2021 
Aviz 

 
27.04.2021 

 

 

Documentare si consultare 

5. 
PL-x 197/2021 

 

 

Proiect de Lege pentru completarea art.3 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal 

şi modificarea art.13 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscal 

 

Camera 

Deputaților 

este Cameră 
decizională 

11.05.2021 
Aviz 

 
20.05.2021 

 

Documentare si consultare 

6. Pl-x 436/2021 

Proiect de Lege pentru modificarea art.291 alin.(3) lit.a.) din Legea nr.227/2015 

privind Codul fiscal 
 

 

Camera 

Deputaților 
este Cameră 

decizională 

12.10.2021 
Aviz 

 
21.10.2021 

 

Documentare si consultare 

7.  Pl-x 439/2021 

Proiect de Lege pentru completarea art.291 alin.(3) din Legea nr.227/2015 privind 

Codul fiscal 
 

Camera 

Deputaților 
este Cameră 

Decizională 

12.10.2021 
Aviz 

 
21.10.2021 

 

Documentare si consultare 
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