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Ordinea de zi a şedinţei Comisiei din data de 13 si 14 octombrie 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 60/2018 
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.31/1990 a societăţilor 

 

Camera Deputaților 

este Cameră 
decizională 

27.02.2018 

 

Raport comun Comisia 

juridică, de disciplină şi 
imunităţi 

20.03.2018 
 

Documentare si consultare 

2. PLx 61/2018 
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.31/1990 a societăţilor 
 

Camera Deputaților 

este Cameră 

decizională 

27.02.2018 

Raport comun Comisia 

juridică, de disciplină şi 

imunităţi 

 20.03.2018 
 

Documentare si consultare 

3. PLx 172/2020 

Proiect de Lege pentru completarea articolului 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în 

Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.160/2012, cu 
modificările şi completările ulterioare  

 

Camera Deputaților 

este Cameră 
decizională 

30.04.2020 
Aviz 

 
30.09.2021 Documentare si consultare 

4. PLx 321/2021 
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal 

 

Camera Deputaților 

este Cameră 
decizională 

02.09.2021 Aviz 13.09.2021 
 

Documentare si consultare 

5 PLx 348/2021 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.53/2021 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 

21.09.2021 Aviz 
 

30.09.2021 

 

Documentare si consultare 

6. PLx 384/2021 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.57/2021 pentru 

stabilirea unor măsuri privind finanţarea cheltuielilor aferente proiectelor de investiţii din 
cadrul Fondului de Dezvoltare şi Investiţii, procedură de urgență 
 

Camera Deputaților 

este Cameră 

decizională 

28.09.2021 Aviz 07.10.2021 Documentare si consultare 

7. PLx 392/2021 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.84/2021 pentru 

abrogarea art.72 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.70/2020 privind 
reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei 

epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru 

prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind 
Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, precum şi a altor acte normative, 

procedură de urgență 
 

Camera Deputaților 
este prima Cameră 

decizională 

      28.09.2021 Aviz 07.10.2021 Documentare si consultare 
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