PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare
Nr. 4c-1/138/12.04.2021

Ordinea de zi a şedinţei Comisiei din zilele de 14 și 15 aprilie 2021
Nr.
crt.

1.

Nr. înregistrare
la Cam.
Deputaţilor

PLx 76/2020

Denumirea iniţiativei legislative sau a problemei înscrise pe
ordinea de zi

Competenta CD
potrivit art.75
din Constituţie,
republicata

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă 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 risc
important de relocare ca urmare a transferului
costului emisiilor de gaze cu efect de seră în preţul
energiei electrice.

Camera
Deputaților
este Cameră
decizională

Data sesizării

Scopul sesizării

Termen de
soluţionare

03.03.2020

Raport comun

17.03.2020

Observaţii

Studiu

Nr.
crt.

2.

3.

Nr. înregistrare
la Cam.
Deputaţilor

PLx 478/2020

PLx 135/2021

Denumirea iniţiativei legislative sau a problemei înscrise pe
ordinea de zi

Competenta CD
potrivit art.75
din Constituţie,
republicata

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

Proiectul 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

Camera
Deputaților
este Cameră
decizională

Data sesizării

Scopul sesizării

Termen de
soluţionare

24.03.2021

Raport
comun
reexaminare

13.04.2021

25.03.2021

Raport comun

20.04.2021

PREŞEDINTE
Costel Neculai DUNAVA

Observaţii

Studiu

Studiu

