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1. Diverse

2. PLx 482/2022 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.83/2022 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.51/1998 privind îmbunătăţirea 

sistemului de finanţare a programelor, 

proiectelor şi acţiunilor culturale, precum şi 

pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.42/2019 privind stabilirea unor 

măsuri financiare pentru susţinerea 

desfăşurării Programului cultural naţional 

"Timişoara - Capitală Europeană a Culturii în 

anul 2023"

Cameră 

decizională

19.09.2022 Raport 

preliminar 

pentru Comisia 

pentru cultură, 

art și mijloace 

de informare în 

masă

6.10.2022 Invitați: Ministerul 

Culturii, Ministerul 

Finanțelor

Comisia pentru buget, finanțe și bănci

Parlamentul României
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3. PLx 511/2016 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr. 52/2016 privind 

contractele de credit oferite consumatorilor 

pentru bunuri imobile precum şi pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind 

contractele de credit pentru consumatori

Cameră 

decizională

7.11.2016 Raport comun 

cu Comisia 

juridică, de 

disciplină și 

imunități

15.11.2016 S-a primit raport 

preliminar de adoptare 

cu amendamente din 

partea Comisiei 

juridice, de disciplină și 

imunități.

Invitați: Ministerul 

Finanțelor, Banca 

Națională a României, 

Autoritatea Națională 

pentru Protecția 

Consumatorilor, 

Autoritatea Utilizatorilor 

Români de Servicii 

Financiare, Asociația 

Română a Băncilor

4. PLx 256/2022 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.42/2022 pentru 

modificarea şi completarea 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

11.05.2022 Raport 

preliminar 

pentru Comisia 

pentru politică 

economică, 

reformă și 

privatizare, 

Comisia pentru 

industrii și 

servicii și 

Comisia pentru 

muncă și 

protecție socială

31.05.2022 S-au primit rapoarte 

preliminare de 

adoptare, în forma 

adoptată de Senat, din 

partea Comisiei pentru 

industrii și servicii și 

Comisiei pentru politică 

economică, reformă și 

privatizare.

Invitați: Ministerul 

Energiei și Autoritatea 

Națională de 

Reglementare în 

domeniul Energiei
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5. 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

Cameră 

decizională

13.04.2022 Raport comun 

cu Comisia 

juridică, de 

disciplină și 

imunități

11.05.2022 S-a primit raport 

preliminar de 

respingere din partea 

Comisiei juridice, de 

disciplină și imunități.

Invitați: Ministerul 

Finanțelor

6.
COM (2022) 

221

Comunicare a Comisiei către Parlamentul 

European, Consiliu, Comitetul Economic și 

Social și Comitetul Regiunilor-  Strategia UE 

pentru energia solară

Proiect de 

opinie

Document 

nelegislativ

Invitați:  Ministerul 

Mediului, Apelor și 

Pădurilor

PREŞEDINTE

Bogdan-Iulian Huțucă
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