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1. PLx 30/2022 Proiect de Lege pentru completarea tabelelor-

anexă nr.I, II şi III la Legea nr.143/2000 

privind prevenirea şi combaterea traficului şi 

consumului ilicit de droguri

Cameră 

decizională

9.02.2022 Raport 1.03.2022

2. PLx 466/2021 Proiect de Lege pentru modificarea şi 

completarea anexei la Legea nr.339/2005 

privind regimul juridic al plantelor, 

substanţelor şi preparatelor stupefiante şi 

psihotrope

Cameră 

decizională

18.10.2021 Raport 9.11.2021

3. PLx 20/2022 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr. 

168/2020 pentru recunoaşterea meritelor 

personalului participant la acţiuni militare, 

misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara 

teritoriului statului român şi acordarea unor 

drepturi acestuia, familiei acestuia şi 

Cameră 

decizională

7.02.2022 Aviz pentru 

Com. Apărare

15.02.2022

4. PLx 43/2022 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonaţei 

de urgenţă a Guvernului nr.126/2021 pentru 

modificarea Legii nr.61/1993 privind alocaţia 

de stat pentru copii, precum şi pentru 

acordarea unei indemnizaţii compensatorii 

pentru persoanele cu handicap

Cameră 

decizională

14.02.2022 Aviz pentru 

Com. Muncă

24.02.2022
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5. 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

6. PLx 59/2022 Proiect de Lege privind reglementarea 

statutului personalului contractual care, în 

perioada stării de alertă, a fost încadrat pe 

perioadă determinată

Cameră 

decizională

21.02.2022 Raport 15.03.2022
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