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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. 
PL-x 575/2020 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.137/2020 privind 

acumularea în vederea constituirii ca stoc rezervă 

de stat a unei cantităţi de grâu pentru panificaţie 

- procedură de urgență - 

Camera decizională 01.10.2020 Aviz 07.10.2020 

 

 

Inițiator 

GUVERNUL 

2. PL-x 577/2020 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea 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 COVID-19 

- procedură de urgență - 

Camera decizională 01.10.2020 Aviz 07.10.2020 

 

 

 

 

Inițiator 

GUVERNUL 

3.  PL-x 580/2020 

 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţã a Guvernului nr.143/2020 pentru 

modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.110/2017 privind Programul de susţinere a 

întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor 

mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM 

INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru 

modificarea şi completarea Schemei de ajutor de 

Camera decizională 01.10.2020 Aviz 07.10.2020 

 

 

 

 

Inițiator 

GUVERNUL 
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stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în 

contextul crizei economice generate de pandemia 

COVID-19 aprobată prin art.II din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.42/2020 

- procedură de urgență - 

4. PL-x 583/2020 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţã a Guvernului nr.146/2020 privind 

aprobarea Programului IMM FACTOR - Produs 

de garantare a creditului comercial şi a Schemei de 

ajutor de stat asociată acestuia 

- procedură de urgență - 

Camera decizională 01.10.2020 Aviz 07.10.2020 

 

 

 

Inițiator 

GUVERNUL 

5. PL-x 599/2020 

 

Proiect de Lege pentru simplificarea şi 

debirocratizarea transferului de părţi sociale şi a 

vărsării capitalului social prin modificarea Legii 

nr.31/1990 privind societăţile 

Camera decizională 01.10.2020 Aviz 07.10.2020 

Inițiatori  

19 deputați 

și senatori 

PSD și USR 

6.  PL-x 600/2020 

 

Proiect de Lege pentru simplificarea impozitului 

pe clădirile cu destinaţie mixtă aflate în 

proprietatea persoanelor fizice prin completarea 

art.459 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal 

Camera decizională 01.10.2020 Aviz 07.10.2020 

Inițiatori  

19 deputați 

și senatori 

PSD și USR 

 

PREŞEDINTE  

Gheorghe ŞIMON  
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