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Nr. 

crt. 

Nr. înregistrare la 

Cam. Deputaţilor 
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zi 
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sesizării 

Termen de 

soluţionare 
Observaţii 

1. PL x 

507/2020 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.122/2020 privind unele măsuri pentru 

asigurarea eficientizării procesului decizional al fondurilor 

externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în 

România 

- procedură de urgență     - 

Camera 

Deputaților  

este Cameră 

decizională 

09.09.2020 Aviz 15.09.2020 

Invitați: 

Ministerul Investițiilor și Proiectelor 

Europene 

Ministerul Lucrărilor Publice, 

Dezvoltării și Administrației 

Ministerul Finanțelor  

 

2. PL x 

136/2021 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.11/2021 pentru aprobarea schemelor de plăţi 

şi a unor instrumente de garantare care se aplică în 

agricultură în anii 2021 şi 2022 

- procedură de urgență – 

 

Camera 

Deputaților  

este Cameră 

decizională 

25.03.2021 Aviz 07.04.2021 

Invitati: 

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii 

Rurale 

Ministerul Finantelor 

 

3. PL x 

141/2021 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.13/2021 pentru modifcarea şi completarea 

Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii 

contabilităţii nr.82/1991  

- procedură de urgență – 

 

Camera 

Deputaților  

este Cameră 

decizională 

30.03.2021 Aviz 07.04.2021 

Invitat: 

Ministerul Finanțelor 

 

4. PL x 76/2020 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã 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 

Camera 

Deputaților  

este Cameră 

decizională 

03.03.2020 
Raport 

comun 
17.03.2020 

Invitati: 

Ministerul Energiei  

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor 

Ministerul Finanțelor 

 

anca.chiser
Conf cu Originalul
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risc important de relocare ca urmare a transferului costului 

emisiilor de gaze cu efect de seră în preţul energiei electrice  

 

-   procedură de urgență     - 

Raport comun cu Comisia pentru buget, fnanţe şi bănci 

și Comisia pentru mediu și echilibru ecologic 

 

 

PREŞEDINTE 

Costel Neculai DUNAVA  


