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1. PLx 578/2021 Proiect de Lege privind exploataţiile de 

creştere a porcinelor şi combaterea pestei 
porcine africane în România

Cameră 
decizională

7.12.2021 Aviz pentru 
Com. 

Agricultură

16.12.2021

2. PLx 571/2021 Propunere legislativă pentru completarea 
Legii nr.550 din 2004 privind organizarea şi 
funcţionarea Jandarmeriei Române şi pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.195 din 2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice

Cameră 
decizională

22.11.2021 Aviz pentru 
Com. Industrii 
Com. Juridică 
Com. Apărare

3.12.2021

3. PLx 42/2022 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.124/2021 privind 
stabilirea cadrului instituţional şi financiar 
pentru gestionarea fondurilor europene 
alocate României prin Mecanismul de 
redresare şi rezilienţă precum şi pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.155/2020 privind 
unele măsuri pentru elaborarea Planului 
naţional de redresare şi rezilienţă necesar 
României pentru accesarea de fonduri externe 
rambursabile şi nerambursabile în cadrul 
Mecanismului de redresare şi rezilienţă

Cameră 
decizională

14.02.2022 Aviz pentru 
Com. Buget

24.02.2022
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4. PLx 52/2022 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.130/2021 privind 
unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 
termene, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative

Cameră 
decizională

21.02.2022 Aviz pentru 
Com. Buget 
Com. Muncă

3.03.2022

5. PLx 55/2022 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.133/2021 privind 
gestionarea financiară a fondurilor europene 
pentru perioada de programare 2021-2027 
alocate României din Fondul european de 
dezvoltare regională, Fondul de coeziune, 
Fondul social european Plus, Fondul pentru o 
tranziţie justă

Cameră 
decizională

21.02.2022 Aviz pentru 
Com. Buget

3.03.2022

6. PLx 563/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.112/2021 pentru 
modificarea Legii nr.100/2010 privind 
împădurirea terenurilor degradate, precum şi 
pentru stabilirea unor măsuri în domeniu

Cameră 
decizională

15.11.2021 Raport comun 
cu Comisia 

pentru 
agricultură, 
silvicultură, 

industrie 
alimentară și 

servicii 
specifice ,  
Comisia 

juridică, de 
disciplină și 
imunități și 

Comisia 
pentru 

administrație 
publică și 

amenajarea 
teritoriului

7.12.2021
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7. PLx 435/2021 Proiect de Lege pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.43/2007 privind introducerea 
deliberată în mediu a organismelor modificate 
genetic

Cameră 
decizională

13.10.2021 Raport comun 
cu Comisia 

pentru 
agricultură, 
silvicultură, 

industrie 
alimentară și 

servicii 
specifice și 

Comisia 
pentru 

adminstrație 
publică și 

amenajarea 
teritoriului

8. PLx 564/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.119/2021 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.171/2010 
privind stabilirea şi sancţionarea 
contravenţiilor silvice

Cameră 
decizională

15.11.2021 Raport comun 
cu Comisia 

pentru 
agricultură, 
silvicultură, 

industrie 
alimentară și 

servicii 
specifice și 

Comisia 
juridică, de 
disciplină și 

imunități

7.12.2021

9. COM(2022)11
Propunere de RECOMANDARE A 
CONSILIULUI privind învăţarea pentru 
durabilitatea mediului

Nelegislativ Fond
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10. COM(2022)811

COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE 
PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, 
COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL 
EUROPEAN ȘI COMITETUL 
REGIUNILOR Noul cadru al UE pentru 
mobilitatea urbană

Nelegislativ Fond

PREŞEDINTE
George-Cătălin Stângă
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