
  

 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare   
Nr.  4c-1/118/29.03.2021                        

 

 

Ordinea de zi a şedinţei Comisiei din data de 30 Martie 2021, ora 10.00 

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 603/2020 

Proiect de Lege privind respingerea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.153/2020 pentru instituirea unor măsuri 

fiscale de stimulare a menţinerii/creşterii 

capitalurilor proprii, precum şi pentru 

completarea unor acte normative 

 

-procedură de urgență- 

Camera 

Deputaților  

este Cameră 

decizională 

07.10.2020 AVIZ 13.10.2020 

Invitați: 

Ministerul Finanțelor  

 

2. PL x 507/2020 

Proiect de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.122/2020 privind unele măsuri pentru 

asigurarea eficientizării procesului 

decizional al fondurilor externe 

nerambursabile destinate dezvoltării 

regionale în România. 

 

-procedură de urgență- 

Camera 

Deputaților  

este Cameră 

decizională 

 

09.09.2020 AVIZ 15.09.2020 

Invitați: 

Ministerul Investițiilor și 

Proiectelor Europene 

Ministerul Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice și 

Administrației 

Ministerul Finanțelor 

 

 



  

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 

3. PL x 495/2020 

Proiect de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă Guvernului nr. 

124/2020 pentru completarea Ordonanţei 

Guvernului nr. 23/1998 privind finanţarea şi 

din alte surse decât bugetul de stat a unor 

activităţi specifice de administrare a 

rezervelor de stat 

 

-procedură de urgență- 

Camera 

Deputaților  

este Cameră 

decizională 

 

09.09.2020 AVIZ 15.09.2020 

Invitați: 

Administrația Națională a 

Rezervelor de Stat și Probleme 

Speciale 

Ministerul Finanțelor  

 

4. PL x 667/2020 

Proiect de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.167/2020 privind unele măsuri pentru 

susţinerea activităţii unor aeroporturi 

regionale, în contextul crizei economice 

generată de pandemia COVID-19 şi pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.139/2020 privind 

instituirea cadrului legal pentru acordarea 

unor ajutoare de stat Societăţii "Compania 

naţională de transporturi aeriene române – 

TAROM" - S.A. şi Societăţii Blue Air 

Aviation - S.A. pentru compensarea 

pierderilor economice suferite în contextul 

pandemiei de COVID-19 

-procedură de urgență- 

Camera 

Deputaților  

este Cameră 

decizională 

 

27.10.2020 AVIZ 02.11.2020 

Invitați: 

Ministerul Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice și 

Administrației 

Ministerul Finanțelor  

Ministerul Transporturilor și  

Infrastructurii 

Consiliul Concurenței 

 



  

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 

5. PL x 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 

-procedură de urgență- 

Camera 

Deputaților  

este Cameră 

decizională 

 

09.03.2021 AVIZ 18.03.2021 

Invitați: 

Ministerul Economiei, 

Antreprenoriatului și Turismului 

Consiliul Concurenței 

6. PL x 116/2021 

Proiect de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.227/2020 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.37/2020 privind acordarea 

unor facilităţi pentru creditele acordate de 

instituţii de credit şi instituţii financiare 

nebancare anumitor categorii de debitori 

-procedură de urgență- 

Camera 

Deputaților  

este Cameră 

decizională 

 

09.03.2021 AVIZ 18.03.2021 

Invitați: 

Ministerul Finanțelor 

Ministerul Economiei, 

Antreprenoriatului și Turismului 

 

 

PREŞEDINTE  

Costel Neculai DUNAVA  
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