
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 27/2022 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei

de urgenţã a Guvernului nr.127/2021 pentru

modificarea Legii nr.176/2010 privind

integritatea în exercitarea funcţiilor şi
demnităţilor publice, pentru modificarea şi
completarea Legii nr.144/2007 privind

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea

Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi
pentru modificarea şi completarea altor acte

normative şi a art.III din Legea nr.105/2020

pentru completarea Legii nr.176/2010 privind

integritatea în exercitarea funcţiilor şi
demnităţilor publice, pentru modificarea şi
completarea Legii nr.144/2007 privind

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea

Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi
pentru modificarea şi completarea altor acte

normative

Cameră 
decizională

9.02.2022 Aviz pentru 

Com. Juridică
21.02.2022
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2 PLx 28/2022 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei

de urgenţã a Guvernului nr.139/2021 pentru

modificarea Ordonanţei de urgenţă a

Guvernului nr.42/2019 privind stabilirea unor

măsuri financiare pentru susţinerea

desfăşurării Programului cultural naţional

"Timişoara - Capitală Europeană a Culturii în

anul 2021"

Cameră 
decizională

9.02.2022 Aviz pentru 

Com. Buget 

Com. Cultură

21.02.2022

3. PLx 36/2022 Proiect de Lege privind darea în folosinţă cu

titlu gratuit unor bunuri imobile din

proprietatea publică a statului, aflate în

administrarea Ministerului Tineretului şi
Sportului, în folosinţă gratuită Federaţiei

Române de Rugby

Cameră 
decizională

9.02.2022 Aviz pentru 

Com. Juridică
21.02.2022

4. PLx 38/2022 Proiect de Lege pentru completarea art.13

alin.(1) din Legea nr.52 /2011 privind

exercitarea unor activităţi cu caracter

ocazional desfăşurate de zilieri

Cameră 
decizională

9.02.2022 Aviz pentru 

Com. Muncă
21.02.2022

5. PLx 47/2022 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei

de urgenţei a Guvernului nr.7/2022 privind

stabilirea unor măsuri pentru aplicarea

Regulamentului de punere în aplicare (UE)

2015/1998 din 5 noiembrie 2015 de stabilirre

a măsurilor detaliate de implementare a

standardelor de bază comune în domeniul

securităţii aviaţiei, aşa cum a fost modificat

prin Regulamentul de punere în aplicare (UE)

2019/103 al Comisiei din 23 ianuarie 2019

Prima Cameră 
TAC: 18.03.2022

21.02.2022 Aviz pentru 

Com. Apărare

1.03.2022

6. PLx 303/2021 Propunere legislativă pentru completarea 

art.7 lit.h) din Legea poliţiei locale 

nr.155/2010

Cameră 
decizională

30.06.2021 Raport 21.09.2021
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7. PLx 375/2015 Proiect de Lege pentru modificarea art.29 din

Legea nr.35/2008 pentru alegerea Camerei

Deputaţilor şi a Senatului şi pentru

modificarea şi completarea Legii nr.67/2004

pentru alegerea autorităţilor administraţiei

pubice locale, a Legii administraţiei publice

locale nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004

privind Statutul aleşilor locali

Cameră 
decizională

8.02.2021 Raport 17.06.2021

8. PLx 237/2016 Propunere legislativă pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 208 din 20 iulie 2015

privind alegerea Senatului şi a Camerei

Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi
funcţionarea Autorităţii Electorale

Permanente, şi a Legii nr. 115 din 19 mai

2015 pentru alegerea autorităţilor

administraţiei publice locale, pentru

modificarea Legii administraţiei publice

locale nr.215/2001, precum şi pentru

modificarea şi completarea Legii nr.393/2004

privind Statutul aleşilor locali

Cameră 
decizională

8.02.2021 Raport 17.06.2021

9. PLx 288/2016 Proiect de Lege pentru modificarea art.101

din Legea nr.115/2015 pentru alegerea

autorităţilor administraţiei publice locale,

pentru modificarea Legii administraţiei

publice locale nr.215/2001, precum şi pentru

modificarea şi completarea Legii nr.393/2004

privind Statutul aleşilor locali

Cameră 
decizională

8.02.2021 Raport 17.06.2021

10. PLx 329/2016 Proiect de Lege privind modificarea şi
completarea art.7 din Legea nr.115/2015

pentru alegerea autorităţilor administraţiei

publice locale, pentru modificarea Legii

administraţiei publice locale nr.215/2001,

precum şi pentru modificarea şi completarea

Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor

locali

Cameră 
decizională

8.02.2021 Raport 17.06.2021
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11. PLx 424/2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei

de urgenţă a Guvernului nr.53/2019 privind

aprobarea Programului multianual de

finanţare a investiţiilor pentru modernizarea,

reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea

sau înfiinţarea sistemelor de alimentare

centralizată cu energie termică ale

localităţilor şi pentru modificarea şi
completarea Legii serviciilor comunitare de

utilităţi publice nr.51/2006

Cameră 
decizională

8.10.2019 Raport 22.10.2019

12. COM(2021)811

COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE 

PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, 

COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL 

EUROPEAN ȘI COMITETUL 

REGIUNILOR Noul cadru al UE pentru 

mobilitatea urbană

22.03.2022

13. 

Art.56 alin.(2) - 

Regulamentul 

Camerei 

Deputaților

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației. Prezentarea raportului și 
strategiei ministerului. Prezentarea unei 

informări referitoare la aplicarea legislației cu 

privirela guvernanța corporativă a 

întrprinderilor publice - CNI-SA

Sedința va avea loc la ora 

15.00 - cu participarea 

domnului ministru Cseke 

Attila-Zoltan

PREŞEDINTE

Simona Bucura-Oprescu
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