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0 1 2 3 4 5 6 7
1. PLx 17/2022 Proiect de Lege privind datele deschise şi reutilizarea 

informaţiilor din sectorul public
- Referent:  consilier parlamentar Onesia Babeș

Prima 
Cameră 
sesizată 

2 februarie Aviz în 
procedură de 

urgență

17 februarie Marți, 22 februarie 2022, sala 
Comisiei (corp B4, etaj 1M, 
camera 14), după votul final.

2. PLx 27/2022 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.127/2021 pentru modificarea 
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 şi a art.III din Legea 
nr.105/2020 pentru 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
- Referent:  consilier parlamentar Onesia Babeș

Cameră 
decizională

9 februarie Aviz în 
procedură de 

urgență

1 martie Marți, 22 februarie 2022, sala 
Comisiei (corp B4, etaj 1M, 
camera 14), după votul final.
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3. 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
- Referent:  consilier parlamentar Onesia Babeș

Cameră 
decizională

9 februarie Aviz în 
procedură de 

urgență

1 martie Marți, 22 februarie 2022, sala 
Comisiei (corp B4, etaj 1M, 
camera 14), după votul final.

4. PLx 32/2022 Proiect de Lege pentru completarea art 5 din 
Decretul-lege nr.118/1990 privind acordarea 
unor drepturi persoanelor persecutate din 
motive politice de dictatura instaurată cu 
începere de la 6 martie 1945, precum şi a celor 
deportate în străinătate ori constituite în 
prizonieri
- Referent:  consilier parlamentar dr.Marcela 
Monca Stoica

Cameră 
decizională

9 februarie Aviz 1 martie Marți, 22 februarie 2022, sala 
Comisiei (corp B4, etaj 1M, 
camera 14), după votul final.

5. PLx 34/2022 Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice
- Referent:  consilier parlamentar Onesia Babeș

Cameră 
decizională

9 februarie Aviz 1 martie Marți, 22 februarie 2022, sala 
Comisiei (corp B4, etaj 1M, 
camera 14), după votul final.

6. PLx 35/2022 Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor 
măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a 
unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi 
completarea unor acte normative şi prorogarea 
unor termene
- Referent: consilier parlamentar Valentin 
Laurențiu Gheorghiu

Cameră 
decizională

9 februarie Aviz 1 martie Marți, 22 februarie 2022, sala 
Comisiei (corp B4, etaj 1M, 
camera 14), după votul final.

7. PLx 37/2022 Propunere legislativă pentru modificarea art.6 
din Legea nr.118/2002 pentru instituirea 
indemnizaţiei de merit
- Referent: consilier parlamentar Valentin 
Laurențiu Gheorghiu

Cameră 
decizională

9 februarie Aviz 1 martie Marți, 22 februarie 2022, sala 
Comisiei (corp B4, etaj 1M, 
camera 14), după votul final.

pag. 2 / 4



0 1 2 3 4 5 6 7
8. PLx 38/2022 Proiect de Lege pentru completarea art.13 

alin.(1) din Legea nr.52 /2011 privind 
exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional 
desfăşurate de zilieri
- Referent: consilier parlamentar Elena Zorilă

Cameră 
decizională

Marți, 22 februarie 2022, sala 
Comisiei (corp B4, etaj 1M, 
camera 14), după votul final.

9. PLx 39/2022 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.114/2018 privind 
instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor 
publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, 
modificarea şi completarea unor acte normative 
şi prorogarea unor termene şi pentru 
completarea art.60 din Legea nr.227/2015 
privind Codul fiscal
- Referent: consilier parlamentar dr.Marcela 
Monca Stoica

Cameră 
decizională

9 februarie Aviz 1 martie Marți, 22 februarie 2022, sala 
Comisiei (corp B4, etaj 1M, 
camera 14), după votul final.

10. 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
- Referent: consilier parlamentar Elena Zorilă

Cameră 
decizională

14 februarie Aviz în 
procedură de 

urgență

7 martie Marți, 22 februarie 2022, sala 
Comisiei (corp B4, etaj 1M, 
camera 14), după votul final.

11. PLx 44/2022 Proiect de Lege pentru desfiinţarea Secţiei 
pentru investigarea infracţiunilor din justiţie
- Referent:  consilier parlamentar Onesia Babeș

Prima 
Cameră 
sesizată 

15 februarie Aviz în 
procedură de 

urgență

21 februarie Marți, 22 februarie 2022, sala 
Comisiei (corp B4, etaj 1M, 
camera 14), după votul final.

12. PLx 45/2022 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului 
între Guvernul României şi Guvernul Republicii 
Moldova privind recunoaşterea reciprocă a 
diplomelor, certificatelor şi titlurilor ştiinţifice, 
semnat la Bucureşti, la 23 noiembrie 2021
- Referent: consilier parlamentar Elena Zorilă

Prima 
Cameră 
sesizată 

15 februarie Aviz 8 martie Marți, 22 februarie 2022, sala 
Comisiei (corp B4, etaj 1M, 
camera 14), după votul final.
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13. Diverse Marți, 22 februarie 2022, sala 

Comisiei (corp B4, etaj 1M, 
camera 14), după votul final.
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