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0 1 2 3 4 5 6 7
1. PLx 136/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.11/2021 pentru 
aprobarea schemelor de plăţi şi a unor 
instrumente de garantare care se aplică în 
agricultură în anii 2021 şi 2022
- Consilier parlamentar: Isabela Robe

Cameră 
decizională

24.03.2021 Aviz pentru 
Com. Buget 

Com. 
Agricultură

7.04.2021 Studiu individual

2. PLx 114/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.224/2020 privind 
unele măsuri pentru acordarea de sprijin 
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 COVID 19
- Consilier parlamentar: Isabela Robe

Cameră 
decizională

8.03.2021 Raport comun 
cu Com. 
Buget

30.03.2021 Studiu individual
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3. PLx 135/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă 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 fiscale
- Consilier parlamentar: Isabela Robe

Cameră 
decizională

24.03.2021 Raport comun 
cu Com. 

Buget Com. 
Politică 

economică

20.04.2021 Studiu individual

4. PLx 326/2017/ 
2021

Reexaminarea Legii pentru respingerea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.39/2017 privind acţiunile în despăgubire în 
cazurile de încălcare a dispoziţiilor legislaţiei 
în materie de concurenţă, precum şi pentru 
modificarea şi completarea Legii concurenței 
nr.21/1996, ca urmare a Deciziei Curţii 
Constituţionale nr.239 din 3 iunie 2020, 
publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.649 din 23 iulie 2020
- Consilier parlamentar: Isabela Robe

Cameră 
decizională

24.02.2021 Raport comun 
cu Com. 

Juridică Com 
Constituționa-

litate

16.03.2021 Studiu individual

5 Dezbatere Miercuri, 07.04.2021, ora 9:00                                                
Invitat: ministrul economiei, 
antreprenoriatului şi turismului, 
Claudiu-Iulius-Gavril Năsui

6. Diverse

PREŞEDINTE
Bende Sándor
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