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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 330/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.48/2021 pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.130/2020 privind unele măsuri 
pentru acordarea de sprijin financiar din 
fonduri externe nerambursabile, aferente 
Programului operaţional Competitivitate 2014-
2020, în contextul crizei provocate de 
COVID-19, precum şi alte măsuri în 
domeniul fondurilor europene

Cameră 
decizională

14.09.2021 Raport 5.10.2021 Invitaţi: Ministerul 
Antreprenoriatului şi 
Turismului, Ministerul 
Investiţiilor şi 
Proiectelor Europene, 
Ministerul Finanţelor 

2. PLx 667/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.167/2020 privind 
unele măsuri pentru susţinerea activităţii unor 
aeroporturi regionale, în contextul crizei 
economice generată de pandemia COVID-19 
şi pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.139/2020 privind instituirea cadrului legal 
pentru acordarea unor ajutoare de stat 
Societăţii "Compania naţională de 
transporturi aeriene române – TAROM" - 
S.A. şi Societăţii Blue Air Aviation - S.A. 
pentru compensarea pierderilor economice 
suferite în contextul pandemiei de COVID-19

Cameră 
decizională

26.10.2020 Raport comun 
cu Comisia 

pentru 
transporturi şi 
infrastructură

9.11.2020 S-a primit Raport 
preliminar de adoptare 
cu un amendament 
admis de la Comisia 
pentru transporturi şi 
infrastructură
Invitaţi:  Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice şi 
Administraţiei, 
Ministerul Finanţelor, 
Ministerul 
Transporturilor şi 
Infrastructurii.
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3. PLx 553/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.113/2021 pentru 
completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.45/1997 privind înfiinţarea Societăţii 
"Compania naţională de transporturi aeriene 
române – TAROM" - S.A.

Cameră 
decizională

8.11.2021 Raport comun 
cu Comisia 

pentru 
transporturi şi 
infrastructură

25.11.2021 S-a primit raport 
preliminar de adoptare 
în forma Senatului de la 
Comisia pentru 
transporturi şi 
infrastructură
Invitaţi: Ministerul 
Transporturilor şi 
Infrastructurii, 
Ministerul Finanţelor

4. PLx 459/2021 Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.227/2015 privind Codul 
fiscal privind unele măsuri fiscale cu scopul 
redresării demografice prin încurajarea 
natalităţii prin deduceri personale din venituri 
salariale

Cameră 
decizională

22.03.2022 Retrimis de la 
Plen 

Raport 
suplimentar 

11.04.2022 Inițiatori:  29 deputați 
(AUR) 12 senatori 
(AUR) 
Invitaţi: Ministerul 
Finanţelor

5. PLx 231/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.34/2021 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

2.06.2021 Raport comun 
cu Comisia 

pentru 
sănătate şi 

familie

22.06.2021 S-a primit raport 
preliminar de adoptare 
în forma Senatului, de la 
Comisia pentru sănătate 
şi familie
Invitaţi: Ministerul 
Sănătăţii, Ministerul 
Finanţelor

6. PLx 58/2022 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.145/2021 pentru 
prorogarea unor termene prevăzute în Legea 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii

Cameră 
decizională

21.02.2022 Raport comun 
cu Comisia 

pentru 
sănătate şi 

familie

15.03.2022 S-a primit raport 
preliminar de adoptare 
în forma Senatului, de la 
Comisia pentru sănătate 
şi familie
Invitaţi: Casa Naţională 
de Asigurări de Sănătate
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7. PLx 110/2022 Proiect de Lege pentru completarea art.224 
din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011

Cameră 
decizională

14.03.2022 Raport comun 
cu Comisia 

pentru 
învăţământ şi 

Comisia 
pentru 

comunităţile 
de români din 

afara 
graniţelor ţării

5.04.2022 S-au primit rapoarte 
preliminare de adoptare 
cu 1 amendament admis 
de la Comisia pentru 
învăţământ şi Comisia 
pentru comunităţile de 
români din afara 
graniţelor ţări
Iniţiatori: 125 deputati 
și senatori, din care: 
deputati – neafiliați, 
deputati – PSD, deputati 
– PNL, deputați – USR, 
deputați – AUR, deputati 
– Minoritati, senatori – 
PSD, senatori - PNL
Invitaţi: Ministerul 
Educaţiei, 
Departamentul pentru 
Românii de Pretutindeni 

8. PLx 484/2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.9/2019 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.95/2006 privind reforma 
în domeniul sănătăţii, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte 
normative în domeniul sănătăţii, a unor 
reglementări cu privire la programe 
guvernamentale naţionale şi cu privire la 
măsuri fiscal-bugetare

Cameră 
decizională

28.10.2019 Raport comun 
cu Comisia 

pentru muncă 
şi protecţie 
socială şi 
Comisia 
pentru 

sănătate şi 
familie

7.11.2019 S-au primit rapoarte 
preliminare de adoptare 
cu  amendamente admise 
de la ambele comisii.
Invitaţi: Ministerul 
Finanţelor 
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9. PLx 35/2022 Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.114/2018 privind instituirea 
unor măsuri în domeniul investiţiilor publice 
şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea 
şi completarea unor acte normative şi 
prorogarea unor termene

Cameră 
decizională

9.02.2022 Raport comun 
cu Comisia 

pentru 
Agricultură, 
silvicultură, 

industrie 
alimentară şi 

servicii 
specifice şi 

Comisia 
pentru muncă 

şi protecţie 
socială.  

1.03.2022 Invitaţi: Ministerul 
Finanţelor

10. PLx 160/2022 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.15/2022 privind 
acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară de 
către statul român cetăţenilor străini sau 
apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite proveniţi 
din zona conflictului armat din Ucraina.

Cameră 
decizională

4.04.2022 Aviz pentru 
Com. Juridică 
Com. Apărare

14.04.2022 Invitaţi: Ministerul 
Afacerilor Interne, 
Ministerul Finanţelor 

PREŞEDINTE
Bogdan-Iulian Huţucă


	OrdineZI 

