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1. 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 a 

Comisiei pentru politică 

economică, reformă și 

privatizare.

Invitați: Ministerul 

Energiei și Autoritatea 

Națională de 

Reglementare în 

domeniul Energiei

Comisia pentru buget, finanțe și bănci

Parlamentul României
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2. 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.

Inițiatori: 40 deputați și 

senatori (USR)

Invitați: Ministerul 

Finanțelor

3. 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

4. PLx 400/2022 Proiect de Lege pentru modificarea Legii 

nr.227/2015 privind Codul Fiscal

Cameră 

decizională

22.06.2022 Raport comun 

Comisia pentru 

muncă și 

protecție socială

28.06.2022 S-a primit raport 

preliminar de adoptare 

în forma adoptată de 

Senat din partea 

Comisiei pentru muncă 

și protecție socială.

Inițiatori: 53 deputati și 

senatori (PNL, Neafiliați, 

USR, UDMR, Grupul 

parlamentar al 

minorităților naționale) 

Invitați: Ministerul 

Finanțelor
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5. PLx 258/2022 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.45/2022 privind 

unele măsuri pentru diminuarea arieratelor 

bugetare ale unor operatori economici din 

industria naţională de apărare

Cameră 

decizională

11.05.2022 Raport comun 

cu Comisia 

pentru apărare, 

ordine publică și 

siguranță 

națională

31.05.2022 S-a primit raport 

preliminar de adoptare 

în forma adoptată de 

Senat din partea 

Comisiei pentru 

apărare, ordine publică 

și siguranță națională.

Invitați: Ministerul 

Economiei, Ministerul 

Finanțelor

6. PLx 385/2022 Proiect de Lege pentru modificarea şi 

completarea art.18
1
 din Legea educaţiei fizice 

şi sportului nr.69/2000

Cameră 

decizională

20.06.2022 Raport 

preliminar 

pentru Comisia 

pentru tineret și 

sport

27.06.2022 Inițiatori: deputați 

UDMR: Bende Sándor, 

Miklós Zoltán

Invitați:  Ministerul 

Finanțelor, Ministerul 

Sportului

7. 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

Cameră 

decizională

26.09.2022 Raport 

preliminar 

pentru Comisia 

pentru 

învățământ 

18.10.2022 Invitați: Ministerul 

Educației, Ministerul 

Investițiilor și 

Proiectelor Europene 
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8. PLx 516/2022 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.110/2022 privind 

preluarea de către Administraţia Naţională a 

Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale prin 

unităţile teritoriale subordonate a unor creanţe 

bugetare aflate în administrarea Autorităţii 

pentru Administrarea Activelor Statului, 

asupra unor societăţi deţinătoare de bunuri 

utile facilitării şi fluidizării transportului de 

resurse strategice şi ale rezervelor de stat

Cameră 

decizională

26.09.2022 Raport 

preliminar 

pentru Comisia 

pentru politică 

economică, 

reformă și 

privatizare și 

Comisia 

juridică, de 

disciplină și 

imunități

18.10.2022 Invitați: Ministerul 

Economiei, 

Administrația Națională 

a Rezervelor de Stat și 

Probleme Speciale, 

Autoritatea pentru 

Administrarea Activelor 

Statului

9. PLx 191/2022 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.24/2022 privind 

aprobarea şi finanţarea unor programe de 

garantare în domenii prioritare pentru 

economia românească

Cameră 

decizională

13.04.2022 Raport 

preliminar 

pentru Comisia 

pentru politică 

economică, 

reformă și 

privatizare și 

Comisia pentru 

antreprenoriat și 

turism  

11.05.2022 S-a primit raport 

preliminar de adoptare 

cu amendamente din 

partea Comisiei pentru 

politică economică, 

reformă și privatizare

Invitați: Ministerul 

Finanțelor, Ministerul 

Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale

PREŞEDINTE

Bogdan-Iulian Huțucă
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