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1. PLx 38/2023 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.163/2022 pentru 

completarea cadrului legal de promovare a 

utilizării energiei din surse regenerabile, 

precum şi pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative

Cameră decizională 8.02.2023 Aviz pentru 

Com. Industrii

15.02.2023

2. PLx 41/2023 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.166/2022 privind 

unele măsuri pentru acordarea unui sprijin 

categoriilor de persoane vulnerabile pentru 

compensarea preţului la energie, suportat 

parţial din fonduri externe nerambursabile

Cameră decizională 8.02.2023 Aviz pentru 

Com. Buget 

Com. Industrii 

Com. Muncă

15.02.2023

3. PLx 43/2023 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.168/2022 privind 

unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 

termene, precum şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative

Cameră decizională 8.02.2023 Aviz pentru 

Com. Buget 

Com. Muncă

15.02.2023
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4. PLx 53/2023 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.169/2022 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.84/1998 

privind mărcile şi indicaţiile geografice

Cameră decizională 13.02.2023 Aviz pentru 

Com. Industrii

21.02.2023

5. PLx 57/2023 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.175/2022 pentru 

stabilirea unor măsuri privind obiectivele de 

investiţii pentru realizarea de amenajări 

hidroenergetice în curs de execuţie precum şi 

a altor proiecte de interes public major care 

utilizează energie regenerabilă, precum şi 

pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative

Cameră decizională 13.02.2023 Aviz pentru 

Com. 

Economică 

Com. Industrii

21.02.2023

6. PLx 62/2023 Proiect de Lege pentru instituirea zilei de 11 

Iulie ca "Ziua Prieteniei dintre România şi 

Statele Unite ale Americii"

Cameră decizională 13.02.2023 Aviz pentru 

Com. Politică 

externă

21.02.2023

7. PLx 64/2023 Proiect de Lege pentru transparenţa 

intereselor conducerii institutelor naţionale de 

cercetare-dezvoltare prin completarea Legii 

nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea 

funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 

privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Agenţiei Naţionale de 

Integritate, precum şi pentru modificarea şi 

completarea altor acte normative

Cameră decizională 13.02.2023 Aviz pentru 

Com. Juridică

21.02.2023
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8. PLx 65/2023 Proiect de Lege pentru transparenţa 

intereselor conducerii companiilor şi 

unităţilor economice deţinute indirect de stat 

prin completarea Legii nr.176/2010 privind 

integritatea în exercitarea funcţiilor şi 

demnităţilor publice, pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.144/2007 privind 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi 

pentru modificarea şi completarea altor acte 

normative

Cameră decizională 13.02.2023 Aviz pentru 

Com. Juridică

21.02.2023

9. PLx 75/2023 Proiect de Lege pentru modificarea art.4 

alin.(4) din Ordonanţa Guvernului nr.26/1994 

privind drepturile de hrană, în timp de pace, 

ale personalului din sectorul de apărare 

naţională, ordine publică şi securitate 

naţională şi ale persoanelor private de 

libertate

Cameră

decizională

20.02.2023 Aviz pentru 

Com. Apărare

27.02.2023

10. PLx 83/2023 Proiect de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.45/2009 privind 

organizarea şi funcţionarea Academiei de 

Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-

Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare 

din domeniile agriculturii, silviculturii şi 

industriei alimentare

Cameră

decizională

15.02.2023 Aviz pentru

Com. 

Agricultură

Com. 

Învăţământ

27.02.2023

11. PLx 494/2021 Proiect de Lege privind protecţia arborilor 

remarcabili

Cameră decizională 18.10.2021 Raport 9.11.2021

12. PLx 572/2022 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.105/2022 privind 

aprobarea continuării Programului-pilot de 

acordare a unui suport alimentar pentru 

preşcolarii şi elevii din 350 de unităţi de 

învăţământ preuniversitar de stat

Cameră

decizională

11.10.2022 Raport 26.10.2022
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13. PLx 689/2022 Proiect de Lege pentru modificarea art.1 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

41/2016 privind stabilirea unor măsuri de 

simplificare la nivelul administraţiei publice 

centrale şi pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative

Cameră decizională 31.10.2022 Raport 22.11.2022

14. PLx 784/2022 Proiect de Lege pentru modificarea art.3 

alin.(1) lit.a) din Ordonanţa Guvernului 

nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea 

serviciilor publice de administrare a 

domeniului public şi privat de interes local

Cameră

decizională

19.12.2022 Raport 8.02.2023

15. PLx 44/2023 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.173/2022 privind 

stabilirea unor măsuri necesare pentru 

îndeplinirea jaloanelor şi ţintelor din Planul 

naţional de redresare şi rezilienţă aferente 

componentei 10 - Fondul local, componentei 

11- Turism şi cultură, componentei 14 - Buna 

guvernanţă şi componentei 15 - Educaţie, 

precum şi pentru completarea unor acte 

normative

Cameră decizională 8.02.2023 Raport 22.02.2023

16. PLx 47/2023 Proiect de Lege privind mobilitatea urbană 

durabilă

Cameră decizională 8.02.2023 Raport 22.02.2023
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