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1. PLx 48/2021 Proiect de Lege pentru modificarea art.7 

alin.(2) din Legea nr.227/2018 privind 

aprobarea Programului de susţinere pentru 

activitatea de reproducţie, incubaţie şi de 

creştere în sectorul avicol

Cameră 

decizională

1.02.2021 Raport comun 

cu Comisia 

pentru 

agricultură, 

silvicultură, 

industrie 

alimentară şi 

servicii 

specifice

25.02.2021 Am primit raport 

preliminar de adoptare 

cu amendamente de la 

Comisia pentru 

agricultură, silvicultură, 

industrie alimentară și 

servicii specifice 

Inițiatori: 4 deputați 

(PSD și PMP)

Invitați: Ministerul 

Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale

Comisia pentru buget, finanțe și bănci

Parlamentul României
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2. PLx 49/2021 Proiect de Lege pentru modificarea art.8 

alin.(2) din Legea nr.195/2018 privind 

aprobarea Programului de susţinere a 

crescătorilor de suine pentru activitatea de 

reproducţie

Cameră 

decizională

1.02.2021 Raport comun 

cu Comisia 

pentru 

agricultură, 

silvicultură, 

industrie 

alimentară şi 

servicii 

specifice

25.02.2021 Am primit raport 

preliminar de adoptare 

cu amendamente de la 

Comisia pentru 

agricultură, silvicultură, 

industrie alimentară și 

servicii specifice 

Inițiatori: 4 deputați 

(PSD și PMP)

Invitați: Ministerul 

Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale

3. PLx 509/2022 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.96/2022 privind 

gestionarea financiară a fondurilor europene 

dedicate Afacerilor Interne alocate României 

pentru perioada de programare 2021-2027

Cameră 

decizională

26.09.2022 Raport comun 

cu Comisia 

pentru 

administrație 

publică și 

amenajarea 

teritoriului

18.10.2022 Am primit raport 

preliminar de adoptare 

în forma Senatului. 

Invitați: Ministerul 

Afacerilor Interne, 

Ministerul Investițiilor și 

Proiectelor Europene.
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4. PLx 595/2022 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.32/2022 privind reglementarea 

unei măsuri financiar-fiscale şi bugetare

Cameră 

decizională

11.10.2022 Raport comun 

cu Comisia 

pentru 

transporturi și 

infrastructură

26.10.2022 Am primit raport 

preliminar de adoptare 

în forma Senatului. 

Invitați: Ministerul 

Trasnporturilor și 

Infrastructurii. 

PREŞEDINTE

Bogdan-Iulian Huțucă
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