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1. PLx 418/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.93/2021 privind instituirea unor 

măsuri pentru derularea Programului 

naţional de dezvoltare locală etapa a II-

a şi pentru modificarea art.IV alin.(1) 

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.6/2017 pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative, 

precum şi pentru stabilirea unor măsuri 

privind realizarea investiţiilor finanţate 

din fonduri publice

Cameră

decizională

4.10.2021 Raport 

comun cu 

Comisia 

pentru 

administrație 

și amenajarea 

teritoriului

26.10.2021 S-a primit raport preliminar de adoptare de la 

Comisia pentru administratie și amenajarea 

teritoriului în forma adoptată de Senat.

Invitaţi: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 

Publice

2. PLx 447/2021 Proiect de Lege pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.193/2002 privind 

introducerea sistemelor moderne de 

plată

Cameră

decizională

11.10.2021 Raport 2.11.2021 Invitaţi: Ministerul Finanţelor, Autoritatea 

pentru Digitalizarea României, Asociația pentru 

Plăți Electronice și Asociația Comunelor din 

România.  

3. PLx 260/2019 Propunere legislativă privind aprobarea 

obiectivului de investiţii "Spitale 

pentru România"

Cameră

decizională

3.06.2019 Raport 

comun cu 

Comisia 

pentru 

sănătate și 

familie

20.06.2019 S-a primit raport preliminar de respingere de la 

Comisia pentru sănătate pe 09.06.2021 

Invitaţi: Ministerul Sănătăţii

Parlamentul României

Camera Deputaţilor
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4. PLx 499/2020 Proiect de Lege pentru respingerea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.129/2020 pentru modificarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.60/2009 privind unele măsuri în 

vederea implementării programului "O 

familie, o casă"

Cameră

decizională

8.09.2020 Raport 21.09.2020 Invitaţi: Ministerul Finanţelor, Fondul 

Naţional de Garantare a Creditelor pentru 

Înteprinderile Mici şi Mijlocii

5. PLx 583/2021 Proiect de Lege pentru anularea unor 

obligaţii fiscale şi pentru modificarea 

unor acte normative

Cameră

decizională

7.12.2021 Raport 

preliminar 

pentru 

Comisia 

pentru muncă 

și protecție 

socială

24.12.2021 Invitaţi: Ministerul Finanţelor

6. PLx 486/2021 Proiect de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.19/2021 

pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.55/2020 privind unele măsuri 

pentru prevenirea şi combaterea 

efectelor pandemiei de COVID-19 şi 

pentru modificarea şi completarea unor 

acte normative în domeniul sănătăţii

Cameră

decizională

18.10.2021 Raport 

preliminar 

pentru 

Comisia 

pentru muncă 

și protecție 

socială și 

Comisia 

pentru 

sănătate și 

familie

9.11.2021 S-a primit raport preliminar de adoptare, în 

forma adoptată de Senat, de la Comisia pentru 

munca si protectie sociala pe 08.02.2022.

Invitati: Ministerul Sănătăţii
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7. PLx 551/2021 Proiect de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.111/2021 pentru stabilirea unor 

măsuri de protecţie socială a 

angajaţilor şi a altor categorii 

profesionale în contextul interzicerii, 

suspendării ori limitării activităţilor 

economice, determinate de situaţia 

epidemiologică generată de răspândirea 

coronavirusului SARS-CoV-2

Cameră

decizională

8.11.2021 Raport 

comun cu 

Comisia 

pentru muncă 

și protecție 

socială

25.11.2021 S-a primit raport preliminar de adoptare în 

forma adoptată de Senat de la Comisia pentru 

muncă şi protecţie socială pe 08.02.2022.

Invitaţi: Ministerul Muncii

8. PLx 558/2021 Proiect de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.120/2021 privind administrarea, 

funcţionarea şi implementarea 

sistemului naţional privind factura 

electronică RO e-Factura şi factura 

electronică în România, precum şi 

pentru completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.78/2000 privind 

omologarea, eliberarea cărţii de 

identitate a vehiculului şi certificarea 

autenticităţii vehiculelor rutiere în 

vederea introducerii pe piaţă, punerii în 

dispoziţie pe piaţă, înmatriculării sau 

înregistrării în România, precum şi 

supravegherea pieţei pentru acestea

Cameră

decizională

8.11.2021 Raport 

preliminar 

pentru 

Comisia 

pentru 

tehnologia 

informației, 

Comisia 

pentru 

industrii și 

Comisia 

juridică

25.11.2021 S-a primit raport preliminar de adoptare cu 1 

amendament din partea Comisiei pentru 

industrii și servicii.  

Invitaţi:Ministerul Finanţelor, Registrul Auto 

Român

PREŞEDINTE

Bogdan-Iulian Huțucă
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