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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

Data sesizării 
comisiei

Scopul 
sesizării

Termen de 
soluţionare Observaţii

0 1 2 3 4 5 6 7
1. PLx 197/2022 Proiect de Lege pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.29/2015 privind gestionarea şi utilizarea 
fondurilor externe nerambursabile şi a 
cofinanţării publice naţionale, pentru 
obiectivul "Cooperare teritorială europeană", 
în perioada 2014-2020

Cameră 
decizională

13.04.2022 Raport  
preliminar 

pentru Comisia 
pentru 

administrație

11.05.2022 Invitați: Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Admnistrației;  
Ministerul Investițiilor și 
Proiectelor Europene; 
Ministerul Finanțelor

2. PLx 74/2022 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.2/2022 privind 
stabilirea unor măsuri de protecţie socială a 
angajaţilor şi a altor categorii profesionale în 
contextul interzicerii, suspendării ori limitării 
activităţilor economice, determinate de 
situaţia epidemiologică generată de 
răspândirea coronavirusului SARS-COV-2 

      

Cameră 
decizională

28.02.2022  Raport comun 
cu Comisia 

pentru muncă și 
protecție 
socială

17.03.2022 S-a primit raport 
preliminar de adoptare in 
forma adoptata de Senat.

Invitati: Ministerul 
Muncii și Solidarității 
Sociale

3. PLx 480/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.7/2021 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.3/2021 privind unele măsuri 
pentru recrutarea şi plata personalului implicat 
în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 
şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii

Cameră 
decizională

18.10.2021 Raport comun 
cu Comisia 

pentru sănătate 
și familie

9.11.2021 S-a primit raport 
preliminar de adoptare in 
forma adoptata de Senat.

Invitati: Ministerul 
Sănătății
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4. PLx 212/2022 Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii educaţiei naţionale 
nr.1/2011

Cameră 
decizională

13.04.2022 Raport comun 
cu Comisia 

pentru 
Învățământ 

11.05.2022 S-a primit raport 
preliminar de respingere 

Inițiatori: 21 de deputați 
și senatori USR

Invitați: Ministerul 
Educației

5. PLx 270/2022 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.49/2022 pentru 
completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.41/1994 privind autorizarea plăţii 
cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale 
interguvernamentale la care România este 
parte, stabilirea unor măsuri organizatorice la 
nivelul aparatului de lucru al Guvernului şi 
pentru modificarea unor acte normative

Cameră 
decizională

16.05.2022 Aviz pentru 
Com. 

Administraţie 
Com. 

Învăţământ

25.05.2022 Invitați: Ministerul 
Finanțelor

6. PLx 253/2022 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.38/2022 pentru 
modificarea şi completarea unor acte 
normative în vederea eficientizării gestionării 
deşeurilor

Cameră 
decizională

11.05.2022 Aviz pentru 
Com. 

Administraţie 
Com. Juridică

23.05.2022 Invitați: Ministerul 
Mediului, Apelor și 
Pădurilor

7. PLx 285/2022 Proiect de Lege pentru modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ şi 
pentru modificarea Legii-cadru nr.153/2017 
privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice

Cameră 
decizională

18.05.2022 Aviz pentru 
Com. 

Administraţie 
Com. Muncă 
Com. Juridică

30.05.2022 Inițiatori: 35 de deputați 
PSD, PNL, UDMR și 
neafiliați 

Invitați: Ministerul 
Finanțelor

PREŞEDINTE
Bogdan-Iulian Huţucă
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