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0 1 2 3 4 5 6 7
1. PLx 515/2019 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(6) al 

art.24 din Legea nr.165/2018 privind 
acordarea biletelor de valoare

Cameră
decizională

28.10.2019 Raport 19.11.2019 Invitaţi: MMSS, MF, MEd

2. PLx 325/2021 Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.53/2003 -Codul muncii 
şi a Legii nr.319/2006 a securităţii şi sănătăţii 
în muncă

Cameră
decizională

1.09.2021 Raport comun 22.09.2021 Invitaţi: MMSS, MS

3. PLx 390/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.74/2021 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind 
concediile şi indemnizaţiile de asigurări 
sociale de sănătate, pentru modificarea 
art.299 alin.(4) din Legea nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii, precum şi 
pentru stabilirea unor măsuri cu privire la 
acordarea concediilor medicale

Cameră
decizională

27.09.2021 Raport comun 19.10.2021 Invitaţi: MS, CNAS
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4. PLx 53/2022 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.131/2021 privind 
modificarea şi completarea unor acte 
normative, precum şi pentru prorogarea unor 
termene

Cameră
decizională

21.02.2022 Raport comun 15.03.2022 Invitaţi: MAT, MAI

5. PLx 54/2022 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.132/2021 privind 
acordarea unui ajutor financiar pensionarilor 
din sistemul public de pensii în anul 2022, 
precum şi pentru modificarea alin.(10) al art.7 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de 
sprijin decontate din fonduri europene, ca 
urmare a răspândirii coronavirusului COVID-
19, pe perioada stării de urgenţă

Cameră
decizională

21.02.2022 Raport comun 15.03.2022 Invitaţi: MMSS

6. PLx 75/2022 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.3/2022 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.118/2021 privind 
stabilirea unei scheme de compensare pentru 
consumul de energie electrica şi gaze naturale 
pentru sezonul rece 2021-2022, precum şi 
pentru completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.27/1996 privind acordarea de facilităţi 
persoanelor care domiciliază sau lucrează în 
unele localităţi din Munţii Apuseni şi în 
Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării"

Cameră
decizională

2.03.2022 Raport comun 17.03.2022 Invitaţi: M.En, M.Ec, MAT, 
MMSS
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7. PLx 287/2022 Proiect de Lege privind modificarea Legii 

educaţiei naţionale nr.1/2011, publicată în 
Monitorul Oficial al României, partea I, 
nr.18, din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi 
completările ulterioare

Cameră
decizională

18.05.2022 Raport comun 9.06.2022 Invitaţi: M.Ed, MMSS

8. PLx 193/2022 Proiect de Lege pentru aprobarea 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

13.04.2022 Raport comun 11.05.2022 Invitaţi: MMSS, M.En, MF

PREŞEDINTE
Adrian Solomon
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