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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. PLx 241/2019 

Proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului           
nr. 22/2019 pentru modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului            
nr. 159/1999 privind înfiinţarea 
Companiei Naţionale „Loteria 
Română” – S.A., precum şi pentru 
modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului                            
nr. 100/2018 pentru reglementarea 
unor măsuri privind cadrul general 
aplicabil fondurilor suverane de 
dezvoltare şi investiţii. 
 

- procedură de urgență – 
 

Camera 
Deputaților este 

Cameră 
decizională 

14.05.2019 Raport 
comun 28.05.2019 

 
 
 

 
 
 

 
 

STUDIU 

2. PLx 301/2019 

Proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului           
nr. 30/2019 privind reorganizarea 
Ministerului Economiei în scopul 
exercitării drepturilor şi îndeplinirii 
obligaţiilor ce decurg din calitatea 
de acţionar a statului la anumiţi 

Camera 
Deputaților este 

Cameră 
decizională 

02.07.2019 Raport 
comun 05.09.2019 

 
 

 
 

STUDIU 

alina.hodivoianu
Conform cu Originalul
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operatori economici, precum şi 
pentru modificarea unor acte 
normative. 
 

- procedură de urgență – 
 

3. PLx 489/2020 

Proiectul de Lege pentru respingerea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.118/2020 privind aprobarea 
Programul de susţinere a 
întreprinderilor mici şi mijlocii -
"IMM LEASING DE 
ECHIPAMENTE SI UTILAJE". 
 

- procedură de urgență – 
 

Camera 
Deputaților este 

Cameră 
decizională 

02.09.2020 Raport 
comun 09.09.2020 

 
 

 
 

STUDIU 

4. PLx 576/2020 

Proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.138/2020 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.118/2020 privind 
aprobarea Programului de susţinere 
a întreprinderilor mici şi mijlocii 
"IMM LEASING DE 
ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE". 
 

- procedură de urgență – 
 

Camera 
Deputaților este 

Cameră 
decizională 

01.10.2020 Raport 
comun 13.10.2020 

 
 

 
 

STUDIU 

 

PREŞEDINTE  

Costel Neculai DUNAVA 
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