
Nr.

crt.

Nr.

înregistrare

la CD

Denumirea iniţiativei legislative sau a 

problemei înscrise pe ordinea de zi şi 

menţionarea raportorilor

Competenţa CD 

potrivit art.75 

din Constituţie

Data sesizării 

comisiei

Scopul 

sesizării

Termen de 

soluţionare
Observaţii

0 1 2 3 4 5 6 7

1. PLx 218/2022 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.29/2022 privind 

stabilirea cadrului instituţional şi a măsurilor 

necesare pentru punerea în aplicare a 

Regulamentului (UE) nr.536/2014 al 

Parlamentului European şi al Consiliului din 

16 aprilie 2014 privind studiile clinice 

intervenţionale cu medicamente de uz uman şi 

de abrogare a Directivei 2001/20/CE, precum 

şi pentru modificarea unor acte normative în 

domeniul sănătăţii

Cameră 

decizională

26.04.2022 Raport 18.05.2022

2. PLx 95/2022 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.6/2022 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.68/2021 privind 

adoptarea unor măsuri pentru punerea în 

aplicare a cadrului european pentru eliberarea, 

verificarea şi acceptarea certificatului digital 

al Uniunii Europene privind COVID pentru a 

facilita libera circulaţie pe durata pandemiei 

de COVID-19

Cameră 

decizională

14.03.2022 Raport 5.04.2022
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3. PLx 254/2022 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.39/2022 pentru 

modificarea şi completarea unor acte 

normative în domeniul gestionării financiare a 

fondurilor europene şi pentru adoptarea unor 

măsuri privind beneficiarii de fonduri 

europene

Cameră 

decizională

11.05.2022 Aviz pentru 

Com. Buget

23.05.2022

4. PLx 168/2022 Propunere legislativă pentru completarea şi 

modificarea Legii educaţiei naţionale 

nr.1/2011

Prima Cameră 

TAC: 

4.05.2022 Aviz pentru 

Com. 

Învăţământ

16.05.2022

5. PLx 240/2022 Proiect de Lege pentru modificarea şi 

completarea art.84 din Legea nr.272/2004 

privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului şi pentru completarea art.121 din 

Legea nr.286/2009 privind Codul penal

Cameră 

decizională

16.05.2022 Aviz pentru 

Com. 

Drepturile 

omului Com. 

Muncă Com. 

Juridică

PREŞEDINTE

Dr. Nelu TATARU
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