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1. PLx 188/2022 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr. 20/2022 privind 

modificarea şi completarea unor acte 

normative, precum şi pentru stabilirea unor 

măsuri de sprijin şi asistenţă umanitară

Cameră 

decizională

19.04.2022 Raport 

preliminar 

pentru  Comisia 

pentru apărare, 

ordine publică și 

siguranță 

națională, 

Comisia pentru 

învățământ, 

Comisia pentru 

muncă și 

protecție socială

11.05.2022 S-au primit rapoarte 

preliminare de adoptare 

cu amendamente de la 

Comisia pentru apărare, 

ordine publică și 

siguranță națională și 

Comisia pentru 

învățământ. 

Invitați: Ministerul 

Educației, Ministerul 

Familiei, Tineretului și 

Egalității de Șanse, 

Ministerul Finanțelor

Comisia pentru buget, finanțe și bănci

Parlamentul României
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2. PLx 40/2023 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.165/2022 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.63/2022 privind 

unele măsuri temporare pentru acordarea de 

sprijin material categoriilor de persoane aflate 

în situaţii de risc de deprivare materială şi/sau 

risc de sărăcie extremă, suportate parţial din 

fonduri externe nerambursabile, precum şi 

unele măsuri de distribuire a acestuia

Cameră 

decizională

8.02.2023 Raport comun 

cu Comisia 

pentru muncă și 

protecție socială

22.02.2023 S-a primit raport 

preliminar de adoptare 

în forma adoptată de 

Senat de la Comisia 

pentru muncă și 

protecție socială. 

Invitați: Ministerul 

Investițiilor și 

Proiectelor Europene, 

Ministerul Finanțelor

3. PLx 759/2022 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.149/2022 privind 

unele măsuri pentru participarea României la 

Fondul Alianţei Nord-Atlantice de Inovare

Cameră 

decizională

12.12.2022 Raport comun 

cu Comisia 

pentru apărare, 

ordine publică și 

siguranță 

națională și 

Comisia pentru 

tehnologia 

informației și 

comunicațiilor

28.12.2022 S-au primit rapoarte 

preliminare de adoptare 

în forma adoptată de 

Senat de la Comisia 

pentru apărare, ordine 

publica și siguranță 

națională și Comisia 

pentru tehnologia 

informației și 

comunicațiilor.

Invitați: Ministerul 

Cercetării, Inovării și 

Digitalizare
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4. PLx 763/2022 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.153/2022 privind 

modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.27/2022 privind 

măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa 

de energie electrică şi gaze naturale în 

perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, 

precum şi pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative din domeniul energiei şi 

modificarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.119/2022 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.27/2022 privind măsurile 

aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie 

electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 

2022-31 martie 2023, precum şi pentru 

modificarea şi completarea unor acte 

normative din domeniul energiei

Cameră 

decizională

12.12.2022 Raport 

preliminar 

pentru Comisia 

pentru politică 

economică, 

reformă și 

privatizare, 

Comisia pentru 

industrii și 

servicii și 

Comisia pentru 

muncă și 

protecție socială

28.12.2022 S-a primit raport 

preliminar de adoptare 

cu amendamente din 

partea Comisiei pentru 

industrii și servicii

Invitați: Ministerul 

Energiei, Ministerul 

Finanțelor

5. PLx 274/2022 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.41/2022 pentru 

instituirea Sistemului naţional privind 

monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri 

cu risc fiscal ridicat RO e-Transport şi de 

abrogare a art. XXVIII din Ordonanţa de 

urgenţi a Guvernului nr. 130/2021 privind 

unele măsuri fiscale și bugetare, prorogarea 

unor termene, precum şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative

Cameră 

decizională

18.05.2022 Raport comun 

cu Comisia 

pentru 

Transporturi și 

Infrastructură și 

Comisia pentru 

Tehnologia 

Informațiilor și 

Comunicațiilor 

9.06.2022 S-au primit rapoarte 

preliminare de adoptare 

în forma adoptată de 

Senat de la Comisia 

pentru tehnologia 

informației și 

comunicațiilor și 

Comisia pentru 

transporturi și 

Infrastructură.

Invitați: Ministerul 

Finanțelor

pag. 3 / 5



6. PLx 58/2022 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.145/2021 pentru 

prorogarea unor termene prevăzute în Legea 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii

Cameră 

decizională

21.02.2022 Raport comun 

cu Comisia 

pentru sănătate

15.03.2022 S-a primit raport 

preliminar de adoptare 

în forma adoptată de 

Senat de la Comisia 

pentru sănătate. 

Invitați: Ministerul 

Sănătății

7. PLx 421/2022 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.73/2022 pentru 

completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.132/2020 privind măsuri de 

sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în 

contextul situaţiei epidemiologice determinate 

de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, 

precum şi pentru stimularea creşterii ocupării 

forţei de muncă

Cameră 

decizională

29.06.2022 Raport Raport 

comun cu 

Comisia pentru 

muncă și 

protecție socială

14.09.2022 S-a primit raport 

preliminar de adoptare, 

în forma adoptată de 

Senat, din partea 

Comisiei pentru muncă 

și protecție socială.

Invitati:  Ministerul 

Finanțelor
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8. 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 comun 

cu Comisia 

pentru apărare 

apărare, ordine 

publică și 

siguranță 

națională și 

Comisia pentru 

administrație 

publică și 

amenajarea 

teritoriului

18.10.2022 S-au primit rapoarte 

preliminare de 

adoptare, în forma 

adoptată de Senat, din 

partea Comisiei pentru 

apărare, ordine publică 

și siguranță națională și 

Comisiei pentru 

administrație publică și 

amenajarea teritoriului.

Invitați: Ministerul 

Afacerilor Interne, 

Ministerul Apărării 

Naționale, Ministerul 

Finanțelor

PREȘEDINTE

Bogdan-Iulian Huțucă
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