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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 388/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.67/2021 pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.110/2017 privind Programul de 
susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi 
a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă 
medie – IMM INVEST ROMÂNIA, a 
Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea 
activităţii IMM-urilor în contextul crizei 
economice generate de pandemia COVID-19, 
aprobată prin art.II din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr.42/2020 şi a Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.16/2021 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.110/2017 privind 
Programul de susţinere a întreprinderilor mici 
şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu 
capitalizare de piaţă medie – IMM INVEST 
ROMÂNIA, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Schemei de ajutor de stat pentru 
susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul 
crizei economice generate de pandemia 
COVID-19, aprobată prin art.II din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.42/2020

Cameră 
decizională

27.09.2021 Raport 
preliminar 

pentru 
Comisia 
pentru 
politică 

economică, 
reformă şi 

privatizare şi 
Comisia 
pentru 

antreprenoriat 
şi turism

19.10.2021 S-a primit Raport preliminar 
de adoptare de la Comisiei 
pentru politică economică, în 
forma adoptată de Senat.

Invitaţi: Ministerul 
Finanţelor, Fondul Naţional 
de Garantare a Creditelor 
pentru Întreprinderile Mici şi 
Mijlocii

Comisia pentru buget, finanțe și bănci
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2. 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, 

Comisia 
pentru 

industrii şi 
servicii şi 
Comisia 

juridică, de 
disciplină şi 

imunităţi

25.11.2021 Invitaţi: Ministerul 
Finanţelor, Registrul Auto 
Român

3. PLx 442/2019 Proiect de Lege privind înfiinţarea Fondului 
Special pentru Încurajarea Librăriilor de 
Provincie

Cameră 
decizională

13.04.2021 Raport 5.05.2021 Invitaţi: Ministerul Culturii, 
Ministerul Finanţelor

4. PLx 424/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.94/2020 privind 
unele măsuri pentru finanţarea din fonduri 
europene a unor programe naţionale

Cameră 
decizională

7.07.2020 Raport 3.09.2020 Invitaţi: Ministerul 
Finanţelor, Ministerul 
Investiţiilor şi Proiectelor 
Europene

5. PLx 389/2020 Proiect de Lege privind unele măsuri 
financiare în domeniul sanitar în contextul 
situaţiei epidemiologice determinate de 
răspândirea coronavirusului Covid-19

Cameră 
decizională

24.06.2020 Raport 
preliminar 

pentru 
Comisia 
pentru 

sănătate şi 
familie

30.06.2020 Invitaţi: Ministerul Sănătăţii
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6. PLx 590/2021 Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.226 din 30 decembrie 2020 
privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte 
normative şi prorogarea unor termene, 
publicată în Monitorul Oficial al României, 
nr.1332 din 31 decembrie 2020

Cameră 
decizională

7.12.2021 Raport 
preliminar 

pentru 
Comisia 

pentru muncă 
şi protecţie 

socială

24.12.2021 Invitaţi: Ministerul 
Finanţelor

7. PLx 547/2020 Propunere legislativă pentru modificarea 
art.456 alin.(1) lit.h) din Legea nr.227/2015 
privind Codul fiscal

Cameră 
decizională

8.09.2020 Raport comun 
cu Comisia 

pentru 
administraţie 

publică şi 
administrarea 

teritoriului

23.09.2020 S-a primit raport preliminar 
de respingere din partea 
Comisiei pentru 
administraţie 

Invitaţi: Ministerul 
Finanţelor

8. PLx 485/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.18/2021 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.95/2006 privind reforma 
în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea 
unor acte normative în domeniul sănătăţii 
precum şi pentru abrogarea art.4 din Legea 
nr.584/2002 privind măsurile de prevenire a 
răspândirii maladiei SIDA în România şi de 
protecţie a persoanelor infectate cu HIV sau 
bolnave de SIDA

Cameră 
decizională

18.10.2021 Aviz pentru 
Comisia 
pentru 

sănătate şi 
familie

28.10.2021 Invitaţi: Ministerul Sănătăţii

PREŞEDINTE
Bogdan-Iulian Hutuca
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