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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. 

 

PL-x 319/2020 

 

Proiect de Lege pentru modificarea art.2 lit.a) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.110/2017 
privind Programul de susţinere a întreprinderilor 
mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA 

Camera Deputaților este 
Cameră Decizională 

 
28.05.2020 Aviz 03.06.2020 

 
 

Studiu 

2. 

 

PL-x 345/2020 

 

Proiect de Lege pentru modificarea, completarea şi 
abrogarea unor acte normative, precum şi pentru 
stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a 
Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 12 decembrie 2017 de 
stabilire a unui cadru general privind securitizarea şi 
de creare a unui cadru specific pentru o securitizare 
simplă, transparentă şi standardizată şi de 
modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE 
şi 2011/61/UE, precum şi a Regulamentelor (CE) 
nr.1060/2009 şi (UE) nr.648/2012 

-  procedură de urgență - 

Camera Deputaților este 
Cameră Decizională 

 

11.06.2020 
 Aviz 17.06.2020 

 
 

 
 
 
 

Studiu 

3. Pl-x 361/2020 

Propunere legislativă pentru completarea Legii 
nr.227/2015 privind Codul fiscal Camera Deputaților este 

Cameră Decizională 11.06.2020 Aviz 17.06.2020 

 
Studiu 

 

PREŞEDINTE  

Gheorghe ŞIMON  
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