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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 552/2020 Proiectul Legii aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.132/2020 privind 
măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi 
angajatorilor în contextul situaţiei 
epidemiologice determinate de răspândirea 
coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi 
pentru stimularea creşterii ocupării forţei de 
muncă
- Alexandra Nistor

Cameră 
decizională

14.09.2020 Raport comun 
cu Comisia 

pentru muncă 

 29.09.2020 S-a primit raport preliminar de 
adoptare de la Comisia pentru 
muncă

2. PLx 440/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.100/2020 pentru 
prorogarea termenului prevăzut la art.III 
alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.1/2020 privind unele măsuri 
fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative
- Laura Gheorghe

Cameră 
decizională

27.07.2020 Raport comun 
cu Comisia 

pentru muncă 
şi Comisia 

pentru 
tehnologia 
infomaţiei 

9.09.2020 S-a primit raport preliminar de 
adoptare de la Comisia pentru 
tehnologia informaţiei şi 
Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială

Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Comisia pentru buget, finante si banci

ORDINEA DE ZI
a lucrărilor comisiei din 9 noiembrie 2020, ora 13:30
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3. PLx 302/2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.31/2019 privind 
acordarea unor facilităţi fiscale şi pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 
privind Codul fiscal, pentru completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.11/2018 pentru adoptarea unor măsuri 
bugetare şi pentru modificarea Legii - cadru 
nr.153/2017 privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice
- Simina Mocanu

Cameră 
decizională

3.07.2019 Raport 
preliminar 

pentru 
Comisia 
pentru 

agricultură şi 
Comisia 

pentru muncă

S-a primit raport preliminar de 
la Comisia pentru agricultură

4. 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 muncă 

30.06.2020 Se dezbate sub rezerva primirii 
raportului preliminar de la 
Comisia pentru muncă

PREŞEDINTE
George - Gabriel VIŞAN
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