
  

 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare   
Nr.  4c-1/78/02.03.2021 

 

 

Ordinea de zi a şedinţei Comisiei din zilele de 3 și 4 martie  2021 

 

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 

368/2020 

Proiectul de Lege pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 158/1999 privind regimul de control al 

exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu 

produse militare. 
 

Camera Deputaţilor 

este Cameră 

decizională 
13.06.2020 Aviz 22.06.2020 

 
 

Studiu. 

2. PLx 

11/2021 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.170/2020 privind 

acţiunile în despăgubire în cazurile de încălcare a 

dispoziţiilor legislaţiei în materie de concurenţă, 

precum şi pentru modificarea şi completarea 

Legii concurenţei nr. 21/1996 
 

Camera Deputaţilor 
este Cameră 

decizională 
02.02.2021 Aviz 11.02.2021 

 
 

Studiu. 

3. PLx 

28/2021 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.189/2020 pentru modificarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.38/2010 

privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate 

privată a statului, din administrarea şi evidenţa proprie 

a Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului 

Afacerilor Interne şi Ministerului Justiţiei - 

Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile 

subordonate acesteia în administrarea unor operatori 

economici din industria de apărare, aflaţi sub 

autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi 

Turismului. 

Camera Deputaţilor 
este Cameră 

decizională 
02.02.2021 Aviz 11.02.2021 

 
 

 

 

Studiu. 

alina.hodivoianu
Conf cu Originalul



  

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 

4. PLx 

34/2021 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.195/2020 privind măsuri 

în domeniul registrului comerţului. 

 

 

 

Camera Deputaţilor 
este Cameră 

decizională 
02.02.2021 Aviz 11.02.2021 

 

 

Studiu. 

5. 

COM  

 

(2020) 590 

 
 

Comunicare a Comisiei către Parlamentul 

European, Consiliu, Comitetul Economic și 

Social European și Comitetul Regiunilor – O 

uniune a piețelor de capital pentru cetățeni și 

întreprinderi – un nou plan de acțiune.  

 

 

Examinare in fond 

 

- 17.02.2021 
Proiect de 

opinie 
23.03.2021 

 
 

 

Studiu. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE  

Costel-Neculai DUNAVA  

 


