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1. PLx 84/2022 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.4/2022 pentru 

completarea art.52 din Legea nr.500/2002 

privind finanţele publice

Cameră 

decizională

7.03.2022 Raport 

preliminar 

pentru Comisia 

pentru cultură, 

arte și mijloace 

de informare în 

masă

29.03.2022 Invitați: Societatea 

Română de 

Radiodifuziune, 

Societatea Română de 

Televiziune, Ministerul 

Finanțelor

Comisia pentru buget, finanțe și bănci

Parlamentul României
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2. PLx 640/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.156/2020 privind 

unele măsuri pentru susţinerea dezvoltării 

teritoriale a localităţilor urbane şi rurale din 

România cu finanţare din fonduri externe 

nerambursabile

Cameră 

decizională

20.10.2020 Raport 

preliminar 

pentru Comisia 

pentru 

administrație 

publică și 

amenajarea 

teritoriului

3.11.2020 S-a primit raport 

preliminar de adoptare 

cu amendamente de la 

Comisia pentru 

administrație publică și 

amenajarea teritoriului.

Invitați: Ministerul 

Investițiilor și 

Proiectelor Europene, 

Ministerul Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice și 

Administrației, 

Ministerul Finanțelor

3. PLx 571/2022 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.135/2022 pentru 

aprobarea Acordului privind Garanţia 

Reciprocă emisă de România în favoarea 

Uniunii Europene, semnat la Bucureşti la 2 

iunie 2022 şi la Bruxelles la 4 iulie 2022, în 

legătură cu Acordul de contribuţie între 

România şi Uniunea Europeană în ceea ce 

priveşte compartimentul pentru statele 

membre în cadrul programului InvestEU, 

semnat la Bucureşti la 18 mai 2002 şi la 

Bruxelles la 24 mai 2022

Prima Cameră 

TAC: 

30.11.2022

11.10.2022 Raport 26.10.2022 Invitați: Ministerul 

Finanțelor, Ministerul 

Investițiilor și 

Proiectelor Europene

4. PLx 576/2022 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.123/2022 privind 

modificarea Legii nr.129/2019 pentru 

prevenirea şi combaterea spălării banilor şi 

finanţării terorismului, precum şi pentru 

modificarea şi completarea unor acte 

normative

Cameră 

decizională

11.10.2022 Raport 

preliminar 

pentru Comisia 

juridică, de 

disciplină și 

imunități

26.10.2022 Invitați: Ministerul 

Finanțelor, Oficiul 

Naţional de Prevenire și 

Combatere a Spălării 

Banilor
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5. PLx 302/2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.31/2019 privind 

acordarea unor facilităţi fiscale şi pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 

privind Codul fiscal, pentru completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.11/2018 pentru adoptarea unor măsuri 

bugetare şi pentru modificarea Legii - cadru 

nr.153/2017 privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice

Cameră 

decizională

29.03.2021 Raport comun 

cu Comisia 

pentru 

agricultură, 

silvicultură, 

industrie 

alimentară şi 

servicii 

specifice și 

Comisia pentru 

muncă și 

protecție socială

05.09.2019 S-au primit rapoarte 

preliminare de adoptare 

cu un amendament 

admis de la comisiile 

coraportoare.

Invitați: Ministerul 

Finanțelor

6. 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 Raport comun 

cu Comisia 

pentru politică 

economică, 

reformă şi 

privatizare, 

Comisia pentru 

agricultură, 

silvicultură, 

industrie 

alimentară şi 

servicii 

specifice și 

Comisia pentru 

antreprenoriat şi 

turism

22.06.2022 S-au primit rapoarte 

preliminare de adoptare 

în forma Senatului de la 

toate Comisiile 

coraportoare.

Invitați: Ministerul 

Antreprenoriatului şi 

Turismului, Ministerul 

Investițiilor și 

Proiectelor Europene, 

Ministerul Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale.

7. PLx 522/2022 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.97/2022 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.66/2011 privind 

prevenirea, constatarea şi sancţionarea 

neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea 

fondurilor europene şi/sau a fondurilor 

publice naţionale aferente acestora

Cameră 

decizională

26.09.2022 Raport 

preliminar 

pentru Comisia 

juridică, de 

disciplină și 

imunități

18.10.2022 Invitați: Ministerul 

Investițiilor și 

Proiectelor Europene, 

Ministerul Finanțelor
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8. PLx 236/2021 Propunere legislativă privind anularea unor 

obligaţii accesorii

Cameră 

decizională

2.06.2021 Raport 22.06.2021 Inițiatori: 7 deputați 

(PSD)

Invitați: Ministerul 

Finanțelor

9. PLx 634/2022 Proiect de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.227/2015 privind Codul 

fiscal

Cameră 

decizională

17.10.2022 Raport 2.11.2022 Inițiatori: 66 deputați și 

senatori (PSD, PNL, 

USR)

Invitați: Ministerul 

Finanțelor

PREŞEDINTE

Bogdan-Iulian Huțucă
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