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1. PLx 169/2022 Propunere legislativă pentru modificarea şi 

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

Prima 
Cameră 
sesizată

11 aprilie Aviz 4 mai Miercuri, 27 aprilie 2022, sala 
Comisiei (corp B4, etaj 1M, 
camera 14), după votul final.    
Prezență fizică și prin mijloace 
electronice.  

2. PLx 171/2022 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.18/2022 pentru 
modificarea şi completarea art.1 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.63/2018 privind compensarea unor creanţe 
reciproce între statul român şi persoanele 
beneficiare ale legilor din domeniul restituirii 
proprietăţii, precum şi pentru prorogarea unui 
termen
- Referent: consilier parlamentar Onesia 
Babeș

Cameră 
decizională

11 aprilie Aviz în 
procedură 
de urgență

9 mai Miercuri, 27 aprilie 2022, sala 
Comisiei (corp B4, etaj 1M, 
camera 14), după votul final.    
Prezență fizică și prin mijloace 
electronice.  
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3. PLx 175/2022 Propunere legislativă pentru modificarea 

articolului 363 alin.(1) din Ordonanţa de 
Urgenţă nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul 
administrativ
- Referent: consilier parlamentar dr.Marcela 
Monica Stoica

Cameră 
decizională

11 aprilie Aviz 9 mai Miercuri, 27 aprilie 2022, sala 
Comisiei (corp B4, etaj 1M, 
camera 14), după votul final.    
Prezență fizică și prin mijloace 
electronice.  

4. PLx 176/2022 Propunere legislativă pentru completarea 
art.11 alin.(3) din OUG nr.97/2005 privind 
evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de 
identitate ale cetăţenilor români
- Referent: consilier parlamentar Onesia 
Babeș

Cameră 
decizională

11 aprilie Aviz 9 mai Miercuri, 27 aprilie 2022, sala 
Comisiei (corp B4, etaj 1M, 
camera 14), după votul final.    
Prezență fizică și prin mijloace 
electronice.  

5. PLx 177/2022 Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii 104/2011 privind calitatea 
aerului înconjurător
- Referent: consilier parlamentar Alina 
Grigorescu

Cameră 
decizională

11 aprilie Aviz 9 mai Miercuri, 27 aprilie 2022, sala 
Comisiei (corp B4, etaj 1M, 
camera 14), după votul final.    
Prezență fizică și prin mijloace 
electronice.  

6. PLx 178/2022 Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea articolului 67 din Legea 
nr.223/2015 privind pensiile militare de stat
- Referent: consilier parlamentar Elena 
Zorilă

Cameră 
decizională

11 aprilie Aviz 9 mai Miercuri, 27 aprilie 2022, sala 
Comisiei (corp B4, etaj 1M, 
camera 14), după votul final.    
Prezență fizică și prin mijloace 
electronice.  

7. PLx 181/2022 Propunere legislativă privind regimul 
articolelor pirotehnice
-  Referent: consilier parlamentar Valentin 
Laurențiu Gheorghiu

Cameră 
decizională

11 aprilie Aviz 9 mai Miercuri, 27 aprilie 2022, sala 
Comisiei (corp B4, etaj 1M, 
camera 14), după votul final.    
Prezență fizică și prin mijloace 
electronice.  

8. PLx 182/2022 Propunere legislativă pentru completarea 
art.38 din Legea-cadru 153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice
- Referent: consilier parlamentar Elena 
Zorilă

Cameră 
decizională

11 aprilie Aviz 9 mai Miercuri, 27 aprilie 2022, sala 
Comisiei (corp B4, etaj 1M, 
camera 14), după votul final.    
Prezență fizică și prin mijloace 
electronice.  
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9. PLx 183/2022 Propunere legislativă privind decontarea de 

către stat a unor tehnici de reproducere 
umană asistată medical
- Referent: consilier parlamentar dr.Marcela 
Monica Stoica 

Cameră 
decizională

11 aprilie Aviz 9 mai Miercuri, 27 aprilie 2022, sala 
Comisiei (corp B4, etaj 1M, 
camera 14), după votul final.    
Prezență fizică și prin mijloace 
electronice.  

10. PLx 185/2022 Proiect de Lege privind stabilirea cadrului 
organizatoric în scopul operaţionalizării la 
nivel naţional a Sistemului de intrare/ieşire şi 
a Sistemului european de informaţii şi de 
autorizare privind călătoriile
- Referent: consilier parlamentar Alina 
Grigorescu

Prima 
Cameră 
sesizată

11 aprilie Aviz în 
procedură 
de urgență

4 mai Miercuri, 27 aprilie 2022, sala 
Comisiei (corp B4, etaj 1M, 
camera 14), după votul final.    
Prezență fizică și prin mijloace 
electronice.  

11. PLx 188/2022 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 20/2022 privind 
modificarea şi completarea unor acte 
normative, precum şi pentru stabilirea unor 
măsuri de sprijin şi asistenţă umanitară
- Referent: consilier parlamentar Alina 
Grigorescu

Cameră 
decizională

13 aprilie Aviz în 
procedură 
de urgență

11 mai Miercuri, 27 aprilie 2022, sala 
Comisiei (corp B4, etaj 1M, 
camera 14), după votul final.    
Prezență fizică și prin mijloace 
electronice.  

12. PLx 189/2022 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 22/2022 pentru 
abrogarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 129/2021 privind 
implementarea formularului digital de intrare 
în România
- Referent: consilier parlamentar dr.Marcela 
Monica Stoica 

Cameră 
decizională

13 aprilie Aviz în 
procedură 
de urgență

11 mai Miercuri, 27 aprilie 2022, sala 
Comisiei (corp B4, etaj 1M, 
camera 14), după votul final.    
Prezență fizică și prin mijloace 
electronice.  

13. PLx 190/2022 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.23/2022 pentru 
completarea art.43 din Legea nr.411/2004 
privind fondurile de pensii administrate privat
- Referent: consilier parlamentar Elena 
Zorilă

Cameră 
decizională

13 aprilie Aviz în 
procedură 
de urgență

11 mai Miercuri, 27 aprilie 2022, sala 
Comisiei (corp B4, etaj 1M, 
camera 14), după votul final.    
Prezență fizică și prin mijloace 
electronice.  
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14. 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
- Referent: consilier parlamentar Valentin 
Laurențiu Gheorghiu

Cameră 
decizională

13 aprilie Aviz în 
procedură 
de urgență

11 mai Miercuri, 27 aprilie 2022, sala 
Comisiei (corp B4, etaj 1M, 
camera 14), după votul final.    
Prezență fizică și prin mijloace 
electronice.  

15. PLx 195/2022 Proiect de Lege pentru modificarea art.183 

din Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, 
descoperirea şi sancţionarea faptelor de 
corupţie şi pentru dispunerea altor măsuri de 
transpunere a Directivei (UE) 2017/1371 a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 5 
iulie 2017 privind combaterea fraudelor 
îndreptate împotriva intereselor financiare ale 
Uniunii prin mijloace de drept penal
- Referent: consilier parlamentar Onesia 
Babeș

Cameră 
decizională

13 aprilie Aviz în 
procedură 
de urgență

11 mai Miercuri, 27 aprilie 2022, sala 
Comisiei (corp B4, etaj 1M, 
camera 14), după votul final.    
Prezență fizică și prin mijloace 
electronice.  

16. PLx 198/2022 Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri 
referitoare la executarea sancţiunilor 
contravenţionale aplicate în temeiul art.4 
alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.129/2021 privind 
implementarea formularului digital de intrare 
în România
- Referent: consilier parlamentar dr.Marcela 
Monica Stoica 

Cameră 
decizională

13 aprilie Aviz 11 mai Miercuri, 27 aprilie 2022, sala 
Comisiei (corp B4, etaj 1M, 
camera 14), după votul final.    
Prezență fizică și prin mijloace 
electronice.  
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17. PLx 199/2022 Proiect de Lege pentru anularea unor obligaţii 

fiscale
- Referent: consilier parlamentar Valentin 
Laurențiu Gheorghiu

Cameră 
decizională

13 aprilie Aviz 11 mai Miercuri, 27 aprilie 2022, sala 
Comisiei (corp B4, etaj 1M, 
camera 14), după votul final.    
Prezență fizică și prin mijloace 
electronice.  

18. PLx 201/2022 Proiect de Lege pentru modificarea art. 155 
alin. (1) din Legea nr. 286/2009 privind 
Codul Penal
- Referent: consilier parlamentar Onesia 
Babeș

Cameră 
decizională

13 aprilie Aviz 11 mai Miercuri, 27 aprilie 2022, sala 
Comisiei (corp B4, etaj 1M, 
camera 14), după votul final.    
Prezență fizică și prin mijloace 
electronice.  

19. PLx 203/2022 Propunere legislativă pentru reducerea 
costurilor facturate la energia electrică şi gaze 
naturale
- Referent: consilier parlamentar Valentin 
Laurențiu Gheorghiu

Cameră 
decizională

13 aprilie Aviz 11 mai Miercuri, 27 aprilie 2022, sala 
Comisiei (corp B4, etaj 1M, 
camera 14), după votul final.    
Prezență fizică și prin mijloace 
electronice.  

20. PLx 205/2022 Proiect de Lege privind înfiinţarea Muzeului 
Naţional al Revoluţiei Anticomuniste din 
Decembrie 1989
- Referent: consilier parlamentar Alina 
Grigorescu

Cameră 
decizională

13 aprilie Aviz 11 mai Miercuri, 27 aprilie 2022, sala 
Comisiei (corp B4, etaj 1M, 
camera 14), după votul final.    
Prezență fizică și prin mijloace 
electronice.  

21. PLx 206/2022 Proiect de Lege pentru modificarea art.75 din 
Legea nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii
- Referent: consilier parlamentar Alina 
Grigorescu

Cameră 
decizională

13 aprilie Aviz 11 mai Miercuri, 27 aprilie 2022, sala 
Comisiei (corp B4, etaj 1M, 
camera 14), după votul final.    
Prezență fizică și prin mijloace 
electronice.  

pag. 5 / 7



0 1 2 3 4 5 6 7
22. PLx 208/2022 Proiect de Lege privind modificarea şi 

completarea Legii nr.217/2003 pentru 
prevenirea şi combaterea violenţei domestice, 
precum şi pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.194/2002 privind regimul străinilor în 
România
- Referent: consilier parlamentar Alina 
Grigorescu

Cameră 
decizională

13 aprilie Aviz 11 mai Miercuri, 27 aprilie 2022, sala 
Comisiei (corp B4, etaj 1M, 
camera 14), după votul final.    
Prezență fizică și prin mijloace 
electronice.  

23. PLx 209/2022 Proiect de Lege pentru modificarea art.118 
alin.(4) din Ordonanţa de urgenţă 
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile 
publice
- Referent: consilier parlamentar Onesia 
Babeș

Cameră 
decizională

13 aprilie Aviz 11 mai Miercuri, 27 aprilie 2022, sala 
Comisiei (corp B4, etaj 1M, 
camera 14), după votul final.    
Prezență fizică și prin mijloace 
electronice.  

24. PLx 210/2022 Proiectul Legii rivind consimţământul digital 
online, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative în domeniu
- Referent: consilier parlamentar dr.Marcela 
Monica Stoica 

Cameră 
decizională

13 aprilie Aviz 11 mai Miercuri, 27 aprilie 2022, sala 
Comisiei (corp B4, etaj 1M, 
camera 14), după votul final.    
Prezență fizică și prin mijloace 
electronice.  

25. PLx 212/2022 Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii educaţiei naţionale 
nr.1/2011
- Referent: consilier parlamentar Elena 
Zorilă

Cameră 
decizională

13 aprilie Aviz 11 mai Miercuri, 27 aprilie 2022, sala 
Comisiei (corp B4, etaj 1M, 
camera 14), după votul final.    
Prezență fizică și prin mijloace 
electronice.  

26. PLx 213/2022 Propunere legislativă privind anularea unor 
creanţe bugetare, precum şi pentru 
modificarea art.3 alin.(5) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.129/2021 privind 
implementarea formularului digital de intrare 
în România
- Referent: consilier parlamentar dr.Marcela 
Monica Stoica 

Cameră 
decizională

13 aprilie Aviz 11 mai Miercuri, 27 aprilie 2022, sala 
Comisiei (corp B4, etaj 1M, 
camera 14), după votul final.    
Prezență fizică și prin mijloace 
electronice.  
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27. PLx 214/2022 Propunere legislativă pentru modificarea şi 

completarea Legii dialogului social 
nr.62/2011
- Referent: consilier parlamentar Elena 
Zorilă

Cameră 
decizională

13 aprilie Aviz 11 mai Miercuri, 27 aprilie 2022, sala 
Comisiei (corp B4, etaj 1M, 
camera 14), după votul final.    
Prezență fizică și prin mijloace 
electronice.  

28. PLx 138/2022 Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii educaţiei naţionale 
nr.1/2011
- Referent: consilier parlamentar Elena 
Zorilă

Prima 
Cameră 
sesiztă 

19 aprilie Aviz 11 mai Miercuri, 27 aprilie 2022, sala 
Comisiei (corp B4, etaj 1M, 
camera 14), după votul final.    
Prezență fizică și prin mijloace 
electronice.  

29. Diverse. Miercuri, 27 aprilie 2022, sala 
Comisiei (corp B4, etaj 1M, 
camera 14), după votul final.    
Prezență fizică și prin mijloace 
electronice.  
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