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1. PLx 254/2022 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.39/2022 pentru 

modificarea şi completarea unor acte 

normative în domeniul gestionării financiare 

a fondurilor europene şi pentru adoptarea 

unor măsuri privind beneficiarii de fonduri 

europene

Cameră 

decizională

11.05.2022 Aviz pentru 

Com. Buget

23.05.2022

2. PLx 299/2022 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.55/2022 pentru 

modificarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.60/2020 privind unele măsuri 

financiare în vederea implementării 

proiectelor de infrastructură fazate din 

perioada de programare 2007-2013, finanţate 

din fondurile Uniunii Europene aferente 

perioadei de programare 2014-2020, precum 

şi în vederea elaborării şi implementării 

strategiilor teritoriale integrate în perioada de 

programare 2021-2027

Cameră 

decizională

25.05.2022 Aviz pentru 

Com. Buget

7.06.2022
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3. PLx 324/2022 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.61/2022 privind 

unele măsuri pentru acordarea de 

microgranturi şi granturi pentru capital de 

lucru entităţilor din domeniul agroalimentar 

cu finanţare din fonduri externe 

nerambursabile

Cameră 

decizională

7.06.2022 Aviz pentru 

Com. 

Economică 

Com. Buget 

Com. 

Agricultură

15.06.2022

4. PLx 348/2022 Proiect de Lege pentru aprobarea 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

14.06.2022 Aviz pentru 

Com. Buget 

Com. Muncă

20.06.2022

5. PLx 394/2022 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.70/2022 privind 

prevenirea, verificarea şi constatarea 

neregulilor/dublei finanţări, a neregulilor 

grave apărute în obţinerea şi utilizarea 

fondurilor externe 

nerambursabile/rambursabile alocate 

României prin Mecanismul de Redresare şi 

Rezilienţă şi/sau a fondurilor publice 

naţionale aferente acestora şi recuperarea 

creanţelor rezultate

Cameră 

decizională

27.06.2022 Aviz pentru 

Com. 

Economică 

Com. Buget 

Com. Juridică

6. PLx 438/2022 Proiect de Lege privind stabilirea cadrului 

organizatoric în scopul operaţionalizării la 

nivel naţional a sistemului centralizat pentru 

determinarea statelor membre care deţin 

informaţii privind condamnările 

resortisanţilor ţărilor terţe şi ale apatrizilor, 

precum şi pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.290/2004 privind cazierul judiciar

Prima Cameră 

TAC: 

1.09.2022 Aviz pentru 

Com. Juridică

12.09.2022
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7. PLx 448/2022 Proiect de Lege pentru modificarea unor acte 

normative referitoare la căutarea automatizată 

în sistemul automatizat pentru identificarea 

datelor dactiloscopice

Prima Cameră 

TAC: 

1.09.2022 Aviz pentru 

Com. Juridică 

Com. Apărare

8. PLx 477/2022 Proiect de Lege pentru aprobarea Acordului-

cadru de împrumut - Proiectul privind 

reabilitarea patrimoniului construit şi a 

clădirilor cu destinaţie culturală- dintre 

România şi Banca de Dezvoltare a 

Consiliului Europei, semnat la Paris la 1 iunie 

2022 şi la Bucureşti la 9 iunie 2022

Prima Cameră 

TAC: 

13.09.2022 Aviz pentru 

Com. Buget

20.09.2022

9. PLx 31/2022 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.1/2022 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.121/2021 privind 

stabilirea unor măsuri la nivelul 

administraţiei publice centrale şi pentru 

modificarea şi completarea unor acte 

normative, precum şi pentru modificarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ

Cameră 

decizională

9.02.2022 Raport 1.03.2022

10. PLx 427/2022 Proiect de Lege pentru declararea florii de 

bujor ca Floare Naţională a României

Cameră 

decizională

29.06.2022 Raport 14.09.2022

11. PLx 317/2022 Propunere legislativă pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.350/2001 privind amenajarea 

teritoriului şi urbanismului şi pentru 

modificarea şi completarea Legii 

contenciosului administrativ nr.554/2004.

Prima Cameră 

TAC: 

29.06.2022 Raport 14.09.2022

12. PLx 391/2022 Propunere legislativă pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ

Prima Cameră 

TAC: 

1.09.2022 Raport 22.09.2022
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13. PLx 416/2022 Propunere legislativă pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ

Prima Cameră 

TAC: 

1.09.2022 Raport 22.09.2022

14. PLx 418/2022 Propunere legislativă pentru completarea 

Ordonanţei de urgenţă nr.142/2008 privind 

aprobarea Planului de amenajare a teritoriului 

naţional Secţiunea a VIII-a -zona cu resurse 

turistice

Prima Cameră 

TAC: 

1.09.2022 Raport 22.09.2022

15. PLx 143/2022 Propunere legislativă pentru modificarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.18/2009 privind creşterea performanţei 

energetice a blocurilor de locuinţe

Cameră 

decizională

23.03.2022 Raport 13.04.2022

16. PLx 228/2022 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.31/2022 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.18/2009 privind 

creşterea performanţei energetice a blocurilor 

de locuinţe

Cameră 

decizională

4.05.2022 Raport 24.05.2022
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