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1. PLx 661/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.177/2020 pentru 

aprobarea Acordului de împrumut între Uniunea 

Europeană, în calitate de Creditor şi România, în 

calitate de Împrumutat, în valoare de 

4.099.244.587 euro, semnat la Bucureşti, la 8 

octombrie 2020 şi la Bruxelles, la 19 octombrie 

2020

- Cristina Apostol

Prima Cameră 

TAC: 

21.11.2020

26.10.2020 Raport 4.11.2020 INVITATI: Ministerul 

Finantelor Publice

2. PLx 239/2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.19/2019 pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative

- Alexandra Nistor

Cameră 

decizională

28.05.2019 Raport preliminar 

pentru Comisia pt 

industrii si 

Comisia pt 

tehnologia 

informatiei

S-a primit raport 

preliminar de 

respingere a OUG 

19/2019 din partea 

Comisiei pentru 

tehnologia 

informatiei.

INVITATI: Ministerul 

Finantelor Publice

Parlamentul României

Camera Deputaţilor

Comisia pentru buget, finante si banci
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3. PLx 581/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.144/2020 privind unele 

măsuri pentru alocarea de fonduri externe 

nerambursabile necesare desfăşurării în condiţii 

de prevenţie a activităţilor didactice aferente 

anului şcolar 2020/2021 în contextul riscului de 

infecţie cu coronavirus SARS-Cov-2

- Vali Popa

Cameră 

decizională

30.09.2020 Raport 13.10.2020 INVITATI: Ministerul 

Fondurilor Europene

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 pt 

munca

30.06.2020 Se dezbate sub rezerva 

primirii raportului 

preliminar de la 

Comisia pentru 

munca.

INVITATI: Ministerul 

Finantelor Publice

5. PLx 641/2019 Proiect de Lege privind unele măsuri de regim 

fiscal derogatoriu aplicabil anumitor terenuri, 

construcţii edificate pe acestea şi anumitor 

activităţi economice autorizate

- Simina Mocanu

Cameră 

decizională

27.10.2020 Retrimitere de la 

Plen - Raport 

comun cu 

Comisia juridică 

şi Comisia pentru 

administraţie
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6. PLx 466/2020 Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.111/2020 privind 

modificarea şi completarea Legii nr.129/2019 

pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor 

şi finanţării terorismului, precum şi pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative, 

pentru completarea art.218 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.99/2006 privind 

instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, 

pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, 

precum şi pentru completarea art.12 alin.(5) din 

Legea nr.237/2015 privind autorizarea şi 

supravegherea activităţii de asigurare şi 

reasigurare

Cameră 

decizională

17.08.2020 Raport comun cu 

Comisia juridică

8.09.2020 INVITATI: Ministerul 

Finantelor Publice

ONPCSB

PREŞEDINTE,

George - Gabriel VIŞAN
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