
pag. 1 / 3

Nr.
crt.

Nr.
înregistrare

la CD

Denumirea iniţiativei legislative sau a 
problemei înscrise pe ordinea de zi şi 

menţionarea raportorilor

Competenţa 
CD potrivit 
art.75 din 

Constituţie

Data 
sesizării 
comisiei

Scopul sesizării Termen de 
soluţionare Observaţii

0 1 2 3 4 5 6 7
1. PLx 418/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.93/2021 privind instituirea unor măsuri 
pentru derularea Programului naţional de 
dezvoltare locală etapa a II-a şi pentru 
modificarea art.IV alin.(1) din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.6/2017 pentru 
modificarea şi completarea unor acte 
normative, precum şi pentru stabilirea unor 
măsuri privind realizarea investiţiilor 
finanţate din fonduri publice

Cameră 
decizională

4.10.2021 Raport comun cu 
Comisia pentru 
administrație și 

amenajarea 
teritoriului

26.10.2021 S-a primit raport preliminar de 
adoptare de la Comisia pentru 
administratie și amenajarea 
teritoriului în forma adoptată de 
Senat.

Invitaţi: Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice şi Administraţiei

2. PLx 486/2021 Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.19/2021 pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.55/2020 privind unele măsuri pentru 
prevenirea şi combaterea efectelor 
pandemiei de COVID-19 şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte 
normative în domeniul sănătăţii

Cameră 
decizională

18.10.2021 Raport preliminar 
pentru Comisia 
pentru muncă și 

protecție socială și 
Comisia pentru 

sănătate și familie

9.11.2021 S-a primit raport preliminar de 
adoptare, în forma adoptată de Senat, 
de la Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială pe 08.02.2022.

Invitaţi: Ministerul Sănătăţii

Comisia pentru buget, finanțe și bănci
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3. PLx 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

Cameră 
decizională

8.11.2021 Raport comun cu 
Comisia pentru 

muncă şi protecţie 
socială

25.11.2021 S-a primit raport preliminar de 
adoptare în forma adoptată de Senat 
de la Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială pe 08.02.2022.

Invitaţi: Ministerul Muncii şi 
Solidarităţii Sociale

4. PLx 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

Cameră 
decizională

8.11.2021 Raport preliminar 
pentru Comisia 

pentru tehnologia 
informaţiei şI 

comunicaţiilor, 
Comisia pentru 

industrii şi servicii si 
Comisia juridică, de 

disciplină şi 
imunităţi

25.11.2021 S-a primit  raport preliminar de 
adoptare cu un amendament admis 
din partea Comisiei pentru industrii 
şi servicii

Invitaţi: Ministerul Finanţelor, 
Registrul Auto Român

5. PLx 542/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.110/2021 privind acordarea unor zile 
libere plătite părinţilor şi altor categorii de 
persoane în contextul răspândirii 
coronavirusului SARS-COV-2

Cameră 
decizională

2.11.2021 Raport preliminar 
pentru Comisia 
pentru munca si 

protectie sociala si 
Comisia pentru 

invatamant

23.11.2021 S-a primit raport preliminar de 
adoptare cu amendamente de la 
Comisia pentru învăţământ.

Invitati: Ministerul Muncii şi 
Solidarităţii Sociale
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6. PLx 425/2021 Proiect de Lege pentru modificarea art.III 
alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă 
nr.63/2010 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, precum şi pentru 
stabilirea unor măsuri financiare

Cameră 
decizională

4.10.2021 Raport preliminar 
pentru Comisia 

pentru administraţie 
publică

26.10.2021 Inițiatori: deputaţi - UDMR: 
Bende Sándor, Kolcsár Anquetil-
Károly, Miklós Zoltán

Invitaţi: Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice şi Administraţiei, 
Ministerul Finanţelor şi Asociaţia 
Municipiilor din România

PREŞEDINTE
Bogdan-Iulian Huţucă


	OrdineZI 

