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Nr.
crt.

Nr.
înregistrare

la CD

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

menţionarea raportorilor

Competenţ
a 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 462/2019

Proiect de Lege pentru înfiinţarea Autorităţii 
Vamale Române, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte 
normative.

Cameră 
decizională 14.10.2019 Raport 29.10.2019 Invitaţi: Ministerul Finanţelor

2. PLx 76/2020

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.81/2019 pentru 
modificarea şi 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, 
precum şi pentru instituirea unei scheme de 
ajutor de stat privind sprijinirea 
întreprinderilor din sectoarele şi sub-
sectoarele expuse unui risc important de 
relocare ca urmare a transferului costului 
emisiilor de gaze cu efect de seră în preţul 
energiei electrice.

Cameră 
decizională 2.03.2020

Raport 
preliminar 

pentru 
Comisia 
pentru 
politică 

economică, 
reformă şi 

privatizare şi 
Comisia 

pentru mediu 
şi echilibru 

ecologic

17.03.2020

Am primit raport preliminar de adoptare cu 
un amendament admis de la Comisia pentru 
politică economică, reformă şi privatizare.

Invitaţi: Ministerul Energiei; Ministerul 
Mediului Apelor şi Pădurilor; Ministerul 
Finanţelor; 

Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Comisia pentru buget, finante si banci

                                       ORDINEA DE ZI
                                      a lucrărilor comisiei din 15 iunie 2021, ora 10:30
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3. PLx 553/2020

Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.134/2020 pentru modificarea şi 
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 certifícatele 
de emisii de gaze cu efect de seră atribuite 
României la nivelul Uniunii Europene, 
precum şi pentru modificarea unor acte 
normative în domeniul fondurilor europene.

Cameră 
decizională 14.09.2020

Raport 
preliminar 

pentru 
Comisia 
pentru 

industrii

29.09.2020

Invitaţi: 
Ministerul Energiei;
Ministerul Finanţelor;  

4. PLx 82/2020

Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.89/2019 pentru modificarea art.51 alin.(1) 
şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.111/2011 privind comunicaţiile 
electronice şi modificarea unor acte 
normative.

Cameră 
decizională 2.03.2020

Raport comun 
cu Comisia 

pentru 
tehnologia 

informaţiei şi 
comunicaţiilor 

şi Comisia 
pentru 

transporturi şi 
infrastructură

17.03.2020

Invitaţi:
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii;
Ministerul Cercetarii Inovării şi 
Tehnologizării
Ministerul Finanţelor;  

5. PLx 385/2020

Proiect de Lege pentru respingerea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.89/2020 privind modificarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.110/2017 privind 
Programul de susţinere a întreprinderilor 
mici şi mijlocii - 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.

Cameră 
decizională 24.06.2020

Raport 
preliminar 

pentru 
Comisia 
pentru 

industrii şi 
servicii

30.06.2020
Invitaţi: Ministerul Finanţelor;
Fondul Naţional de Garantare a Creditelor 
pentru Intreprinderile Mici şi  Mijlocii.
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6. PLx 489/2020

Proiect de Lege pentru respingerea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.118/2020 privind aprobarea Programul de 
susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii -
"IMM LEASING DE ECHIPAMENTE SI 
UTILAJE"

Cameră 
decizională 1.09.2020

Raport 
preliminar 

pentru 
Comisia 

economică, 
reformă şi 
privatizare

9.09.2020
Invitaţi: Ministerul Finanţelor;
Fondul Naţional de Garantare a Creditelor 
pentru Intreprinderile Mici şi  Mijlocii.

7. PLx 576/2020

Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.138/2020 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.118/2020 privind aprobarea 
Programului de susţinere a întreprinderilor 
mici şi mijlocii "IMM LEASING DE 
ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE".

Cameră 
decizională 30.09.2020

Raport 
preliminar 

pentru 
Comisia 

economică, 
reformă şi 
privatizare

13.10.2020
Invitaţi: Ministerul Finanţelor;
Fondul Naţional de Garantare a Creditelor 
pentru Intreprinderile Mici şi  Mijlocii.

PREŞEDINTE
Bogdan-Iulian Huţucă
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