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0 1 2 3 4 5 6 7

1 PLx 605/2020 Proiect de Lege pentru modificarea şi 

completarea art.7 din Ordonanţa de urgenţă 

a Guvernului nr.43/2020 pentru aprobarea 

unor măsuri de sprijin decontate din 

fonduri europene, ca urmare a răspândirii 

coronavirusului COVID-19, pe perioada 

stării de urgenţă

Cameră 

decizională

6.10.2020 Raport comun cu 

Comisia pentru 

muncă 

20.10.2020 S-a primit raport preliminar de 

adoptare cu amendamente 

admise din partea Comisiei 

pentru muncă                                                                      

Invitaţi: Ministerul Muncii şi 

Protecţiei Sociale

2 PLx 115/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.226/2020 privind unele măsuri fiscal-

bugetare şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative şi 

prorogarea unor termene

Cameră 

decizională

8.03.2021 Raport preliminar 

pentru Comisia 

pentru muncă

30.03.2021 Invitaţi: Ministerul Muncii şi 

Protecţiei Sociale,

Ministerul Finanţelor

Parlamentul României

Camera Deputaţilor

Comisia pentru buget, finante si banci

ORDINEA DE ZI

a lucrărilor comisiei din 20 aprilie, ora 10:30, cu prezenţă fizică şi online

pag. 1 / 3

vasilica.popa
stampila



0 1 2 3 4 5 6 7

3 PLx 116/2021 Proiect de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.227/2020 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.37/2020 privind acordarea 

unor facilităţi pentru creditele acordate de 

instituţii de credit şi instituţii financiare 

nebancare anumitor categorii de debitori

Cameră 

decizională

8.03.2021 Raport preliminar 

pentru Comisia 

juridică

30.03.2021 Invitaţi: Ministerul Finanţelor

4 PLx 507/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.122/2020 privind unele măsuri pentru 

asigurarea eficientizării procesului 

decizional al fondurilor externe 

nerambursabile destinate dezvoltării 

regionale în România

Cameră 

decizională

8.09.2020 Raport preliminar 

pentru Comisia 

pentru 

administraşie 

publică şi 

amenajarea 

teritoriului

21.09.2020 Invitaţi: Ministerul Finanţelor; 

Ministerul Investiţiilor şi 

Proiectelor Europene; 

Ministerul Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice şi 

Administraţiei.

5 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 Invitati: Ministerul Finantelor

6 PLx 435/2019 Proiect de Lege pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative şi pentru 

stabilirea unor măsuri financiare în 

domeniul unor programe gestionate de 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Administraţiei Publice

Cameră 

decizională

8.10.2019 Raport comun cu 

Comisia pentru 

administratie

24.10.2019 S-a primit raport preliminar de 

adoptare cu amendamente 

admise din partea Comisiei 

pentru administratie                                                                      

Invitaţi: Ministerul 

Dezvoltării, Lucrărilor Publice 

şi Administraţiei, Ministerul 

Finanţelor.
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7 PLx 27/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.188/2020 privind unele măsuri 

temporare necesare pentru exercitarea 

funcţiei de conducător al compartimentului 

financiar contabil din administraţia publică 

centrală

Cameră 

decizională

1.02.2021 Raport comun cu 

Comisia pentru 

muncă 

23.02.2021 S-a primit raport preliminar de 

adoptare cu un amendament 

din partea Comisiei pentru 

muncă                                   

Invitaţi: Ministerul Finanţelor

8 PLx 641/2019 Lege privind unele măsuri de regim fiscal 

derogatoriu aplicabil anumitor terenuri, 

construcţii edificate pe acestea şi anumitor 

activităţi economice autorizate

Cameră 

decizională

12.04.2021 Raport preliminar 

pentru Comisia 

pentru 

constituţionalitate, 

Comisia pentru 

adminstraţie 

publică şi Comisia 

juridică

Reexaminare ca 

urmare a deciziei 

Curţii 

Constituţionale

29.04.2021

PREŞEDINTE

Bogdan - Iulian HUTUCA
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