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Ordinea de zi a şedinţei on line din data de 3-4 August 2020 

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 172/2020 

Proiect de Lege pentru completarea articolului 2 din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii 
Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări 
şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările 
ulterioare 

Camera 
Deputaţilor 
este Cameră 
decizională 

30.04.2020 Aviz 07.05.2020 

 
 

 
STUDIU 

2. PL-x 182/2020 

 
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art. 291 din Legea      
nr. 227/2015 privind Codul Fiscal 

Camera 
Deputaţilor 
este Cameră 
decizională 

 30.04.2020 Aviz  07.05.2020 

 
 

STUDIU 
 

3. PL-x 427/2020 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului     
nr. 98/2020 pentru prorogarea intrării în vigoare a unor prevederi din 
Legea nr. 75/2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului          
nr. 42/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă       
nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi 
mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru aprobarea 
Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în 
contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 

Camera 
Deputaţilor 
este Cameră 
decizională 

08.07.2020 Aviz 13.07.2020 

 
 

 
STUDIU 

 

 

PREŞEDINTE 

Gheorghe ŞIMON  
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