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0 1 2 3 4 5 6 7

1. Plx 697/2022 Proiect de Lege privind aprobarea

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului

nr.136/2022 pentru modificarea unor acte

normative

Cameră 

decizională

02.11.2022 Raport comun împreună cu 

Comisia pentru industrii și

servicii.

21.11.2022 Invitați:

Ministerul Transporturilor și 

Infrastructurii

2. Plx nr. 577/2022 Proiect de Lege privind aprobarea

Ordonanţei Guvernului nr.24/2022 pentru

modificarea anexei la Ordonanţa

Guvernului nr.8/2022 privind

interoperabilitatea sistemelor de tarifare

rutieră electronică şi facilitarea schimbului

transfrontalier de informaţii cu privire la

neplata tarifelor rutiere

Cameră 

decizională

11.10.2022 Raport comun împreună cu

Comisia pentru tehnologia

informației și

comunicațiilor

26.10.2022 Invitați:

Ministerul Transporturilor și 

Infrastructurii

Ministerul Afacerilor Interne

3. Plx 601/2014 Propunere legislativă pentru modificarea

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului

nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile

publice

Cameră 

decizională

03.09.2019 Raport comun împreună cu

Comisia pentru industrii și

servicii,

Comisia juridică, de

disciplină și imunități.

18.06.2019 Invitați:

Ministerul Afacerilor Interne

4. Plx nr. 579/2022 Propunere legislativă pentru completarea

art.291 din Legea nr.227/2015 privind

Codul fiscal, cu modificările şi completările

ulterioare

Cameră 

decizională

11.10.2022 Aviz pentru Comisia pentru

buget, finanțe și bănci

26.10.2022 Invitați:

Ministerul Finanțelor

Parlamentul României

Camera Deputaţilor

Comisia pentru transporturi și infrastructură
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5. Plx nr. 642/2022 Propunere legislativă pentru completarea

Legii nr.448/2006 privind protecţia şi

promovarea drepturilor persoanelor cu

handicap

Cameră 

decizională

17.10.2022 Aviz pentru:

Comisia pentru drepturile

omului, culte şi problemele

minorităţilor naţionale

Comisia pentru muncă şi

protecţie socială

Comisia pentru sănătate şi

familie

02.11.2022 Invitați:

Ministerul Muncii și 

Solidarității Sociale

6. Plx nr. 641/2020 Proiect de Lege pentru modificarea şi

completarea Ordonanţei de urgenţă a

Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia

pe drumurile publice

Cameră 

decizională

20.10.2020 Raport împreună cu

Comisia pentru industrii și

servicii,

Comisia juridică, de

disciplină și imunități,

Comisia pentru apărare,

ordine publică și siguranță

națională

03.11.2020 Invitați:

Ministerul Afacerilor Interne

PREŞEDINTE,

Cătălin DRULĂ
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