
PROIECT

Nr.
crt.

Nr.
înregistrare

la CD

Denumirea iniţiativei legislative sau a 
problemei înscrise pe ordinea de zi şi 

menţionarea raportorilor

Competenţa 
CD potrivit 
art.75 din 

Constituţie
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sesizării 
comisiei

Scopul 
sesizării
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0 1 2 3 4 5 6 7
1. PLx 497/2022 Propunere legislativă pentru modificarea 

Legii educaţiei naţionale nr.1/2011
- Referent: consilier parlamentar Elena 
Zorilă 

Prima 
Cameră 
sesizată

26 
septembrie

Aviz 18 
octombrie

Marți, 4 octombrie 2022, sala 
Comisiei (corp B4, etaj 1M, 
camera 14), după votul final.    
Prezență fizică.                          

2. PLx 498/2022 Propunere legislativă 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
- Referent: consilier parlamentar Elena 
Zorilă 

Prima 
Cameră 
sesizată

26 
septembrie

Aviz 18 
octombrie

Marți, 4 octombrie 2022, sala 
Comisiei (corp B4, etaj 1M, 
camera 14), după votul final.    
Prezență fizică.                          

3. PLx 500/2022 Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.87/2022 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.18/2009 privind organizarea şi 
finanţarea rezidenţiatului, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte 
normative privind unele măsuri din 
domeniul sănătăţii
-  Referent: consilier parlamentar Elena 
Zorilă

Cameră 
decizională

26 
septembrie

Aviz în 
procedură 
de urgență

18 
octombrie

Marți, 4 octombrie 2022, sala 
Comisiei (corp B4, etaj 1M, 
camera 14), după votul final.    
Prezență fizică.                          
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4. PLx 502/2022 Proiect de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.89/2022 privind înfiinţarea, 
administrarea şi dezvoltarea 
infrastructurilor şi serviciilor informatice 
de tip cloud utilizate de autorităţile şi 
instituţiile publice
- Referent: consilier parlamentar Elena 
Zorilă

Cameră 
decizională

26 
septembrie

Aviz în 
procedură 
de urgență

18 
octombrie

Marți, 4 octombrie 2022, sala 
Comisiei (corp B4, etaj 1M, 
camera 14), după votul final.    
Prezență fizică.                          

5. PLx 503/2022 Proiect de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.90/2022 privind acordarea unor facilităţi 
pentru creditele acordate de bănci şi 
instituţii financiare nebancare anumitor 
categorii de debitori
- Referent: consilier parlamentar Elena 
Zorilă

Cameră 
decizională

26 
septembrie

Aviz în 
procedură 
de urgență

18 
octombrie

Marți, 4 octombrie 2022, sala 
Comisiei (corp B4, etaj 1M, 
camera 14), după votul final.    
Prezență fizică.                          

6. PLx 504/2022 Proiect de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.91/2022 privind unele măsuri pentru 
asigurarea implementării proiectelor 
contractate în cadrul Programului 
operaţional Competitivitate, apelul 2, 
acţiunea 2.3.3, din fonduri externe 
nerambursabile şi pentru asigurarea 
sustenabilităţii acestora
- Referent: consilier parlamentar Elena 
Zorilă

Cameră 
decizională

26 
septembrie

Aviz în 
procedură 
de urgență

18 
octombrie

Marți, 4 octombrie 2022, sala 
Comisiei (corp B4, etaj 1M, 
camera 14), după votul final.    
Prezență fizică.                          
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7. 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
- Referent: consilier parlamentar Onesia 
Babeș

Cameră 
decizională

26 
septembrie

Aviz în 
procedură 
de urgență

18 
octombrie

Marți, 4 octombrie 2022, sala 
Comisiei (corp B4, etaj 1M, 
camera 14), după votul final.    
Prezență fizică.                          

8. PLx 506/2022 Proiect de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.93/2022 privind restituirea sumelor 
reprezentând taxa specială pentru 
autoturisme şi autovehicule, taxa pe 
poluare pentru autovehicule, taxa pentru 
emisiile poluante provenite de la 
autovehicule şi timbrul de mediu pentru 
autovehicule
- Referent: consilier parlamentar Onesia 
B b

Cameră 
decizională

26 
septembrie

Aviz în 
procedură 
de urgență

18 
octombrie

Marți, 4 octombrie 2022, sala 
Comisiei (corp B4, etaj 1M, 
camera 14), după votul final.    
Prezență fizică.                          

9. PLx 507/2022 Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.94/2022 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ
- Referent: consilier parlamentar Onesia 
Babeș

Cameră 
decizională

26 
septembrie

Aviz în 
procedură 
de urgență

18 
octombrie

Marți, 4 octombrie 2022, sala 
Comisiei (corp B4, etaj 1M, 
camera 14), după votul final.    
Prezență fizică.                          
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10. PLx 508/2022 Proiect de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.95/2022 privind aprobarea programelor 
guvernamentale "StudentInvest" şi 
"FamilyStart", precum şi pentru 
modificarea art.128 alin.(1) din Legea 
nr.272/2004 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor copilului
- Referent: consilier parlamentar Elena 
Zorilă

Cameră 
decizională

26 
septembrie

Aviz în 
procedură 
de urgență

18 
octombrie

Marți, 4 octombrie 2022, sala 
Comisiei (corp B4, etaj 1M, 
camera 14), după votul final.    
Prezență fizică.                          

11. PLx 510/2022 Proiect de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
100/2022 privind aprobarea şi 
implementarea Planului naţional de măsuri 
cu privire la protecţia şi incluziunea 
persoanelor strămutate din Ucraina, 
beneficiare de protecţie temporară în 
România, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative
- Referent: consilier parlamentar Valentin 
Laurențiu Gheorghiu

Cameră 
decizională

26 
septembrie

Aviz în 
procedură 
de urgență

18 
octombrie

Marți, 4 octombrie 2022, sala 
Comisiei (corp B4, etaj 1M, 
camera 14), după votul final.    
Prezență fizică.                          

12. PLx 517/2022 Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.111/2022 pentru completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.80/2022 privind reglementarea unor 
măsuri în domeniul ocupării posturilor în 
sectorul bugetar
- Referent: consilier parlamentar Onesia 
Babeș

Cameră 
decizională

26 
septembrie

Aviz în 
procedură 
de urgență

18 
octombrie

Marți, 4 octombrie 2022, sala 
Comisiei (corp B4, etaj 1M, 
camera 14), după votul final.    
Prezență fizică.                          
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13. 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
- Referent: consilier parlamentar Valentin 
Laurențiu Gheorghiu

Cameră 
decizională

26 
septembrie

Aviz în 
procedură 
de urgență

18 
octombrie

Marți, 4 octombrie 2022, sala 
Comisiei (corp B4, etaj 1M, 
camera 14), după votul final.    
Prezență fizică.                          

14. 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
- Referent: consilier parlamentar Valentin 
Laurențiu Gheorghiu

Cameră 
decizională

26 
septembrie

Aviz în 
procedură 
de urgență

18 
octombrie

Marți, 4 octombrie 2022, sala 
Comisiei (corp B4, etaj 1M, 
camera 14), după votul final.    
Prezență fizică.                          
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15. PLx 524/2022 Proiect de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.106/2022 pentru susţinerea acordării de 
reduceri ale preţurilor la benzină şi 
motorină şi pentru modificarea art.18 din 
Ordonanţa 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 urgenţă a 
Guvernului nr.130/2021 privind unele 
măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 
termene, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative
- Referent: consilier parlamentar Onesia 
Babeș

Cameră 
decizională

26 
septembrie

Aviz în 
procedură 
de urgență

18 
octombrie

Marți, 4 octombrie 2022, sala 
Comisiei (corp B4, etaj 1M, 
camera 14), după votul final.    
Prezență fizică.                          

16. PLx 526/2022 Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.17/2000 privind 
asistenţa socială a persoanelor vârstnice
- Referent: consilier parlamentar Elena 
Zorilă

Cameră 
decizională

26 
septembrie

Aviz în 
procedură 
de urgență

18 
octombrie

Marți, 4 octombrie 2022, sala 
Comisiei (corp B4, etaj 1M, 
camera 14), după votul final.    
Prezență fizică.                          

17. PLx 539/2022 Proiect de Lege pentru modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile 
publice
- Referent: consilier parlamentar Onesia 
Babeș

Cameră 
decizională

26 
septembrie

Aviz 18 
octombrie

Marți, 4 octombrie 2022, sala 
Comisiei (corp B4, etaj 1M, 
camera 14), după votul final.    
Prezență fizică.                          

18. PLx 545/2022 Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ
- Referent: consilier parlamentar Elena 
Zorilă

Prima 
Cameră 
sesizată

26 
septembrie

Aviz în 
procedură 
de urgență

18 
octombrie

Marți, 4 octombrie 2022, sala 
Comisiei (corp B4, etaj 1M, 
camera 14), după votul final.    
Prezență fizică.                          
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19. PLx 486/2022 Propunere legislativă pentru modificarea 

anexei nr.1 la Legea nr.208/2015 privind 
alegerea Senatului şi a Camerei deputaţilor, 
precum şi pentru organizarea şi 
funcţionarea Autorităţii Electorale 
Permanente, cu modificările şi completările 
ulterioare
- Referent: consilier parlamentar Onesia 
Babeș

Cameră 
decizională

19 
septembrie

Aviz 6 octombrie Marți, 4 octombrie 2022, sala 
Comisiei (corp B4, etaj 1M, 
camera 14), după votul final.    
Prezență fizică.                          

20. PLx 546/2022 Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.128/2022 pentru modificarea şi 
completarea Legii educaţiei naţionale 
nr.1/2011
- Referent: consilier parlamentar Elena 
Zorilă

Prima 
Cameră 
sesizată

27 
septembrie

Aviz în 
procedură 
de urgență

5 octombrie Marți, 4 octombrie 2022, sala 
Comisiei (corp B4, etaj 1M, 
camera 14), după votul final.    
Prezență fizică.                          

Diverse. Marți, 4 octombrie 2022, sala 
Comisiei (corp B4, etaj 1M, 
camera 14), după votul final.    
Prezență fizică.                          

PREŞEDINTE

Iusein Ibram
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