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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 583/2021 Proiect de Lege pentru anularea unor 

obligaţii fiscale şi pentru modificarea 
unor acte normative

Cameră 
decizională

7.12.2021 Raport comun cu 
Comisia pentru 

muncă şi protecţie 
socială

24.12.2021 Invitaţi: Ministerul Finanţelor, 
Inspecţia Muncii

Comisia pentru buget, finanțe și bănci

Parlamentul României
Camera Deputaţilor

ORDINEA DE ZI
a lucrărilor comisiei din 01 martie 2022, ora 10.00

UtiizatrCdep
Original



pag. 2 / 4

2. PLx 542/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.110/2021 privind acordarea unor zile 
libere plătite părinţilor şi altor categorii 
de persoane în contextul răspândirii 
coronavirusului SARS-COV-2

Cameră 
decizională

2.11.2021 Raport preliminar 
pentru Comisia 
pentru muncă şi 

protecţie socială şi 
Comisia pentru 

învăţământ

23.11.2021 S-au primit rapoarte preliminare de 
adoptare cu amendamente de la 
Comisia pentru învăţământ şi 
Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială

Invitati: Ministerul Muncii şi 
Solidarităţii Sociale

3. PLx 281/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.48/2020 privind unele măsuri 
financiar-fiscale

Cameră 
decizională

17.02.2021 Raport comun cu 
Comisia pentru 

Constituţionalitate

9.03.2021 S-a primit raport preliminar de 
adoptare în forma Senatului din 
partea  Comisiei pentru 
constituţionalitate 

Invitaţi: Ministerul Finanţelor

4. PLx 459/2021 Propunere legislativă pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.227/2015 privind 
Codul fiscal privind unele măsuri fiscale 
cu scopul redresării demografice prin 
încurajarea natalităţii prin deduceri 
personale din venituri salariale

Cameră 
decizională

11.10.2021 Raport 2.11.2021 Iniţiatori: Grupul AUR (29 
deputaţi şi 12 senatori)

Invitaţi: Ministerul Finanţelor
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5. PLx 388/2021 Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.67/2021 pentru modificarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.110/2017 
privind Programul de susţinere a 
întreprinderilor mici şi mijlocii şi a 
întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă 
medie – IMM INVEST ROMÂNIA, a 
Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea 
activităţii IMM-urilor în contextul crizei 
economice generate de pandemia COVID-
19, aprobată prin art.II din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.42/2020 şi a 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.16/2021 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.110/2017 privind Programul 
de susţinere a întreprinderilor mici şi 
mijlocii şi a întreprinderilor mici cu 
capitalizare de piaţă medie – IMM 
INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru 
modificarea şi completarea Schemei de 
ajutor de stat pentru susţinerea activităţii 
IMM-urilor în contextul crizei economice 
generate de pandemia COVID-19, aprobată 
prin art.II din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.42/2020

Cameră 
decizională

27.09.2021 Raport preliminar 
pentru Comisia 
pentru politică 
economică şi 

Comisia pentru 
industrii şi servicii

19.10.2021 S-a primit raport preliminar de 
adoptare în forma Senatului din 
partea  Comisiei pentru industrii şi 
servicii

Invitaţi: Ministerul Finanţelor, 
Fondul Naţional de Garantare a 
Creditelor pentru Întreprinderile 
Mici şi Mijlocii
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6. PLx 28/2022 Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.139/2021 pentru modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.42/2019 privind stabilirea unor măsuri 
financiare pentru susţinerea desfăşurării 
Programului cultural naţional "Timişoara 
- Capitală Europeană a Culturii în anul 
2021"

Cameră 
decizională

9.02.2022 Raport preliminar 
pentru Comisia 

pentru cultură, arte, 
mijloace de 

informare în masă

1.03.2022 Invitaţi: Ministerul Culturii

PREŞEDINTE
Bogdan-Iulian Huţucă
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