
pag. 1 / 2

Nr.
crt.

Nr.
înregistrare

la CD

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

menţionarea raportorilor

Competenţa 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 543/2021 Proiect de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.311/2015 privind 
schemele de garantare a depozitelor şi 
Fondul de garantare a depozitelor bancare

Cameră 
decizională

2.11.2021 Raport 23.11.2021 Invitaţi: Ministerul Finanţelor, 
Banca Națională a României, 
Fondul de garantare a 
depozitelor în sistemul bancar

2 PLx 296/2021 Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.43/2021 pentru prelungirea termenului de 
depunere a declaraţiei anuale privind 
beneficiarul real al persoanei juridice, 
prevăzut la art.56 alin.(4) din Legea 
nr.129/2019 pentru prevenirea şi 
combaterea spălării banilor şi finanţării 
terorismului, precum şi pentru modificarea 
şi completarea unor acte normative

Cameră 
decizională

30.06.2021 Raport 
comun cu 
Comisia 

juridică, de 
disciplină şi 

imunităţi

21.09.2021 S-a primit raport preliminar de 
adoptare de la Comisia juridică, 
de disciplină şi imunităţi, in 
forma adoptata de Senat

Invitaţi:  Ministerul economiei 
Ministerul finanțelor

Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Comisia pentru buget, finante si banci

ORDINEA DE ZI
a lucrărilor comisiei din 14 decembrie 2021, ora 10:00
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3. PLx 136/2021 Proiect de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă 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

Cameră 
decizională

24.03.2021 Raport 
comun cu 
Comisia 
pentru 

agricultură, 
silvicultură, 

industrie 
alimentară şi 

servicii 
specifice

20.04.2021 S-a primit raport preliminar de 
adoptare cu amendamente de la  
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice

Invitaţi: Ministerul Agriculturii 
și Dezvoltării Rurale

4. PLx 592/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.18/2018 privind 
reglementarea unor măsuri în domeniul 
inspecţiei economico-financiare efectuate de 
Ministerul Finanţelor Publice şi pentru 
completarea unor acte normative

Cameră 
decizională

29.03.2021 Raport 
suplimentar

Invitaţi: Ministerul Finanţelor

5. Diverse

PREŞEDINTE
Bogdan-Iulian Hutuca
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