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0 1 2 3 4 5 6 7

1 PLx 411/2022 Propunere legislativă 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

27.06.2022 Aviz pentru 

Com. 

Agricultură 

Com. 

Învăţământ

30.06.2022

2 PLx 680/2022 Propunere legislativă pentru deconspirarea 

urmaşilor lucrătorilor Securităţii care ocupă 

demnităţi sau funcţii publice prin completarea 

Ordonanţei de urgenţă nr.24/2008 privind 

accesul la propriul dosar şi deconspirarea 

Securităţii

Prima Cameră

TAC: 

28.11.2022 Aviz pentru

Com. Juridică

13.12.2022

3 PLx 744/2022 Propunere legislativă pentru modificarea 

art.84 alin.(1
1
) din Legea educaţiei naţionale 

nr.1/2011, precum şi abrogarea art.L din OUG 

nr.130/2021 şi art.68 din OUG nr.70/2020

Prima Cameră

TAC: 

28.11.2022 Aviz pentru

Com. 

Învăţământ

8.12.2022

Parlamentul României

Camera Deputaţilor

Comisia pentru administratie publica si amenajarea teritoriului
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4 PLx 640/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.156/2020 privind 

unele măsuri pentru susţinerea dezvoltării 

teritoriale a localităţilor urbane şi rurale din 

România cu finanţare din fonduri externe 

nerambursabile

Cameră 

decizională

20.10.2020 Raport 3.11.2020

5 PLx 505/2022 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.92/2022 pentru 

modificarea art.34 alin.(1) din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.57/2015 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice în anul 2016, prorogarea unor 

termene, precum şi unele măsuri fiscal-

bugetare

Cameră

decizională

26.09.2022 Raport 18.10.2022

6 PLx 562/2022 Proiect de Lege pentru modificarea şi 

completarea art.485 din Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ

Cameră 

decizională

4.10.2022 Raport 19.10.2022

7 PLx 602/2022 Proiect de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.678/2001 privind 

prevenirea şi combaterea traficului de 

persoane, precum şi pentru completarea 

Ordonanţei de urgenţă nr.97/ 2005 privind 

evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de 

identitate ale cetăţenilor români

Cameră

decizională

21.11.2022 Raport 5.12.2022

8 PLx 641/2022 Propunere legislativă pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea 

programului de gestionare a câinilor fără 

stăpân

Cameră 

decizională

17.10.2022 Raport 2.11.2022

PREŞEDINTE
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