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1. PLx 187/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.20/2021 privind 

stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de 

asigurări sociale de sănătate în contextul 

evoluţiei situaţiei epidemiologice determinate 

de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, 

precum şi pentru abrogarea unor prevederi din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.70/2020 privind reglementarea unor 

măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în 

contextul situaţiei epidemiologice determinate 

de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, 

pentru prelungirea unor termene, pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 

privind Codul fiscal, a Legii educaţiei 

naţionale nr.1/2011, precum şi a altor acte 

normative, pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii şi pentru modificarea Legii farmaciei 

nr.266/2008

Cameră 

decizională

10.05.2021 Raport 31.05.2021

Parlamentul României

Camera Deputaţilor
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2. PLx 484/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.17/2021 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.134/2019 privind 

reorganizarea Agenţiei Naţionale a 

Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, 

precum şi pentru modificarea unor acte 

normative

Cameră 

decizională

18.05.2022 Raport

3. PLx 559/2022 Proiect de Lege pentru modificarea Legii 

nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea 

familiei

Cameră 

decizională

4.10.2022 Aviz pentru 

Com. Muncă

12.10.2022

4. PLx 561/2022 Proiect de Lege privind reglementarea 

tichetelor sociale pe suport electronic

Cameră 

decizională

4.10.2022 Aviz pentru 

Com. Buget 

Com. Muncă 

Com. 

Tehnologia 

informaţiei

12.10.2022

5. PLx 518/2022 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.113/2022 privind 

unele măsuri necesare în vederea 

implementării Fondului de ajutor european 

destinat celor mai defavorizate persoane, 

decontarea unor cheltuieli privind sprijinirea 

refugiaţilor din Ucraina, precum şi acordarea 

de granturi din fonduri externe 

nerambursabile pentru investiţii destinate 

retehnologizării IMM-urilor

Cameră 

decizională

26.09.2022 Aviz pentru 

Com. Buget 

Com. Muncă

6.10.2022

6. PLx 519/2022 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.114/2022 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.196/2016 

privind venitul minim de incluziune

Cameră 

decizională

26.09.2022 Aviz pentru 

Com. Muncă

6.10.2022
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7. PLx 520/2022 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.117/2022 pentru 

modificarea şi completarea Legii concediului 

paternal nr.210/1999

Cameră 

decizională

26.09.2022 Aviz pentru 

Com. Muncă

6.10.2022

PREŞEDINTE

Dr. Nelu TATARU
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