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0 1 2 3 4 5 6 7

1. PLx 517/2020 Proiect de Lege privind măsuri economice şi fiscal-

bugetare

- Vali Popa

Cameră 

decizională

8.09.2020 Raport 

preliminar pt 

Comisia 

pentru 

industrii şi 

servicii

21.09.2020 INITIATORI: 21 

deputati+senatori, din care:

deputati - PRO România: 

Pau Radu - Adrian

senatori - neafiliati: 

INVITATI: Ministerul 

Finantelor Publice

2. PLx 540/2020 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii nr.491/2003 

privind plantele medicinale şi aromatice, precum şi 

produsele stupului

- Alexandra Nistor

Cameră 

decizională

8.09.2020 Raport 23.09.2020 INITIATORI: 17 

deputati+senatori, din care:

deputati - UDMR: Erdei 

Dolóczki István

senatori - UDMR: 

INVITATI: Ministerul 

Finantelor Publice

3. PLx 581/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.144/2020 privind unele măsuri pentru 

alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare 

desfăşurării în condiţii de prevenţie a activităţilor 

didactice aferente anului şcolar 2020/2021 în contextul 

riscului de infecţie cu coronavirus SARS-Cov-2

- Vali Popa

Cameră 

decizională

30.09.2020 Raport 13.10.2020 INVITATI: Ministerul 

Fondurilor Europene

Parlamentul României

Camera Deputaţilor

Comisia pentru buget, finante si banci
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4. PLx 466/2020 Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.111/2020 privind modificarea 

şi completarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea şi 

combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, 

precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative, pentru completarea art.218 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de 

credit şi adecvarea capitalului, pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de 

procedură fiscală, precum şi pentru completarea art.12 

alin.(5) din Legea nr.237/2015 privind autorizarea şi 

supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare

- Simina Mocanu

Cameră 

decizională

17.08.2020 Raport 

preliminar pt 

Comisia 

juridică

8.09.2020 INVITATI: Ministerul 

Finantelor Publice, 

ONPCSB

5. PLx 379/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.75/2020 pentru completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.114/2018 

privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor 

publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi 

completarea unor acte normative şi prorogarea unor 

termene şi alte modificări fiscal-bugetare

- Alexandra Nistor

Cameră 

decizională

24.06.2020 Raport comun 

cu Comisia 

pentru munca

30.06.2020 INVITATI: Ministerul 

Finantelor Publice

PREŞEDINTE,

George-Gabriel VIȘAN
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