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Ordinea de zi a şedinţei Comisiei din zilele de 04, 05 și 06 mai 2021 
 

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. PLx 364/2020 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.74/2020 pentru modificarea şi completarea 

Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012  

- procedură de urgență     - 

Camera 

Deputaților  

este Cameră 

decizională 

13.06.2020 Aviz 22.06.2020 

 

Studiu 

 

2. PLx 425/2020 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.96/2020 pentru modificarea Legii nr.86/2006 

privind Codul vamal al României  

- procedură de urgență     - 

Camera 

Deputaților  

este Cameră 

decizională 

08.07.2021 Aviz 13.07.2021 

 

 

Studiu 

 

3. PLx 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 

- procedură de urgență     - 

Camera 

Deputaților  

este Cameră 

decizională 

08.09.2020 Aviz 13.07.2020 

 

 

Studiu 

 

 

4. PLx 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 

 

 

Studiu 
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Nr. 
crt. 

Nr. înregistrare la Cam. 
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republicata 
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soluţionare 

Observaţii 

5. PLx 133/2021 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.9/2021 pentru modificarea Legii nr.200/2006 

privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru 

plata creanţelor salariale  

- procedură de urgență     - 

Camera 

Deputaților  

este Cameră 

decizională 

25.03.2021 Aviz 07.04.2021 

 

 

Studiu 

 

 

6. PLx 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 

 

Studiu 

 

7. PLx 161/2021 

Proiect de Lege privind adoptarea unor măsuri referitoare la 

infrastructuri informatice şi de comunicaţii de interes naţional 

şi condiţiile implementării reţelelor 5G 

- procedură de urgență     - 

Camera 

Deputaților  

este Cameră 

decizională 

22.04.2021 Aviz 04.05.2021 
Studiu 

 

8. Plx 478/2020/2021 

Reexaminarea Legii privind transferul, cu titlu gratuit, al 

pachetului integral de acţiuni deţinut de stat la Societatea 

Naţională “Aeroportul Internaţional Timişoara-Traian Vuia”- 

S.A. din proprietatea privată a statului şi din administrarea 

Ministerului Transporturilor în proprietatea privată şi în 

administrarea Consiliului Judeţean Timiş şi, respectiv, în 

proprietatea privată şi în administrarea Consiliului Local al 

Municipiului Timişoara 

 

Camera 

Deputaților  

este Cameră 

decizională 

25.03.2021 
Raport comun 

reexaminare 
13.04.2021 

 

Studiu 

 

9. PLx 135/2021 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.10/2021 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.224/2020 privind 

unele măsuri pentru acordarea de spijin financiar pentru 

întreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, 

structuri de alimentaţie şi agenţii de turism, a căror activitate a 

fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19, precum şi 

privind unele măsuri fiscal 

-   procedură de urgență     - 

Camera 

Deputaților  

este Cameră 

decizională 

25.03.2021 Raport comun 20.04.2021 

 

Studiu 

 

 

PREŞEDINTE 

Costel Neculai DUNAVA  


