
  

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

     Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare                                     
Nr.  4c-1/262/07.06.2021 

Ordinea de zi a şedinţei Comisiei din data de 9 și 10 iunie 2021 

 

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 98/2020 

 

Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.14/2020 pentru 

modificarea Ordonanţei Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile 

internaţionale interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii 

cotizaţiei anuale în vederea participării Institutului Naţional de Statistică în calitate de asociat în 

cadrul Comitetului de Statistică şi Guvernanţă în Statistică al OCDE 

- procedură de urgență – 

Camera 

Deputaților  

este Cameră 
decizională 

10.03.2020 
Raport 

suplimentar 
- 

Studiu 

 

2. PL-x 145/2021 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.15/2021 pentru modificarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.146/2020 privind aprobarea Programului IMM FACTOR - Produs de 

garantare a creditului comercial şi a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia 

- procedură de urgență –  

                   comun Comisia pentru buget, finanţe şi bănci și Comisia pentru industrii şi servicii 

Camera 
Deputaților  

este Cameră 

decizională 

03.03.2020 

 

 

Raport  

comun 

 

 

 

17.03.2020 

Studiu 

 

3. PL-x 223/2021 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.201/2020 cu privire la 

rectificarea bugetului de stat pe anul 2020 

                                                               -procedură de urgență – 

                       comun cu Comisia  economică, industrii și servicii din cadrul Senatului 

-  11.05.2021 

 

Aviz  

comun 

 

 

 20.05.2021 

Studiu 

 

4. Pl-x 497/2020 

Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.127/2020 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de                  

Export-Import a României EXIMBANK- S.A. 

- procedură de urgență- 

Camera 
Deputaților  

este Cameră 

decizională 

09.09.2020 

 

 

Aviz 

 

  

15.09.2020 
Studiu 

 

5. PL-x 186/2021   

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.19/2021 privind unele 

măsuri fiscale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul fiscal  

- procedură de urgență- 

Camera 

Deputaților  

este Cameră 
decizională 

11.05.2021 

 

 

Aviz 

 

 

 20.05.2021 

Studiu 

 

6. PL-x 246/2021 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.35/2021 pentru 

modificarea Legii nr.200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata 

creanţelor salariale 

- procedură de urgență – 

Camera 

Deputaților  

este Cameră 
decizională 

03.06.2021 Aviz 15.06.2021 
Studiu 
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