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1. PLx 190/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.24/2021 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.155/2020 privind 

unele măsuri pentru elaborarea Planului 

naţional de relansare şi rezilienţă necesar 

României pentru accesarea de fonduri externe 

rambursabile şi nerambursabile în cadrul 

Mecanismului de redresare şi rezilienţă

Cameră 

decizională

10.05.2021 Raport 31.05.2021 Invitați: 

Ministerul Integrării și 

Proiectelor Europene, 

Ministerul Energiei, 

Ministerul Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice și 

Administrației

Parlamentul României

Camera Deputaţilor

Comisia pentru buget, finanțe și bănci

ORDINEA DE ZI

a lucrărilor comisiei din 6 iulie 2021, ora 11:00
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2. PLx 348/2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.38/2019 privind 

modificarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea 

Programului naţional de dezvoltare locală şi 

pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.411/2004 privind fondurile de pensii 

administrate privat

Cameră 

decizională

10.09.2019 Raport comun cu 

Comisia pentru 

administrație 

publică și 

amenajarea 

teritoriului și 

Comisia pentru 

muncă și protecție 

socială 

26.09.2019 S-au primit rapoarte 

preliminare de adoptare 

cu 2 amendamente admise 

(ambele rapoarte au 

aceeași formă), din partea 

Comisiei pentru muncă și 

protecție socială și 

Comisiei pentru 

administrație publică și 

amenajarea teritoriului.

Invitați: Autoritatea de 

Supraveghere Financiară

3. PLx 351/2020 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.69/2020 pentru modificarea 

şi completarea Legii nr.227/2015 privind 

Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor 

măsuri fiscale

Cameră 

decizională

17.02.2021 Raport preliminar 

pentru Comisia 

pentru 

constituționalitate

9.03.2021 Sesizare de 

neconstitutionalitate pe 

Legea de aprobare a 

Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.69/2020 

pentru modificarea şi 

completarea Legii 

nr.227/2015 privind Codul 

fiscal, precum şi pentru 

instituirea unor măsuri 

fiscale 
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4. PLx 281/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.52/2021 privind 

stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei 

publice centrale

Prima Cameră 

TAC: 16.09.2021

22.06.2021 Raport comun cu 

Comisia pentru 

administrație 

publică și 

amenajarea 

teritoriului 

30.06.2021 S-a primit raport 

preliminar de adoptare în 

forma prezentată de 

Guvern, din partea 

Comisiei pentru 

administrație publică și 

amenajarea teritoriului.

Invitați: Departamentul 

pentru Românii de 

Pretutindeni

PREŞEDINTE

Bogdan-Iulian Huțucă
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