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0 1 2 3 4 5 6 7
1. PLx 512/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.109/2021 privind 
echivalarea funcţiilor publice specifice cu 
funcţiile publice generale, la nivelul 
Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 
Consumatorilor

Cameră
decizională

25.10.2021 Raport comun 11.11.2021 Invitaţi: MMSS, ANPC

2. 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 1.03.2022 Invitaţi: MMSS, MADR, MF

Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Comisia pentru munca si protectie sociala
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3. PLx 39/2022 Proiect de Lege pentru 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 şi pentru 
completarea art.60 din Legea nr.227/2015 
privind Codul fiscal

Cameră
decizională

9.02.2022 Raport comun 1.03.2022 Invitaţi: MMSS, MADR, MF

4. PLx 71/2022 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.137/2021 pentru 
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

28.02.2022 Aviz pentru
Com. Buget

şi Com. 
Sănătate

9.03.2022 Invitaţi: MS, MF

5. PLx 73/2022 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.143/2021 pentru 
modificarea şi completarea Legii energiei 
electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012, 
precum şi pentru modificarea unor acte 
normative

Cameră
decizională

2.03.2022 Aviz pentru
Com. 

Economică
şi Com. 
Industrii

14.03.2022 Invitaţi: M.En., MMSS
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6. PLx 82/2022 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.142/2021 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de 
susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a 
întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie 
- IMM INVEST ROMÂNIA, pentru modificarea 
Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea 
activităţii IMM-urilor în contextul crizei 
economice generate de pandemia COVID-19, 
aprobată prin art.II din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.42/2020, pentru modificarea art.III 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.16/2021 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.110/2017 privind 
Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi 
mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de 
piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, precum 
şi pentru modificarea şi completarea Schemei de 
ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-
urilor în contextul crizei economice generate de 
pandemia COVID-19, aprobată prin art.II din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.42/2020, 
precum şi pentru modificarea art.164 alin.(2^1) şi 
(2^2) din Legea nr.53/2003 - Codul muncii

Cameră
decizională

2.03.2022 Aviz pentru
Com. 

Economică
şi Com. Buget

14.03.2022 Invitaţi: MF, MEAT, MMSS

7. COM (2021) 
773

Propunere de RECOMANDARE A 
CONSILIULUI privind conturile personale de 
învăţare

Examinare 
fond

08.03.2022 Invitaţi: MMSS, M.Ed.
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8. COM (2021) 

778
COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE 
PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, 
COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL 
EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR - 
Construirea unei economii în serviciul cetăţenilor: 
un plan de acţiune pentru economia socială

Examinare 
fond

08.03.2022 Invitaţi: MMSS, M.Ec.

9. COM (2021) 11 Propunere de RECOMANDARE A 
CONSILIULUI privind învăţarea pentru 
durabilitatea mediului

Examinare 
fond

15.03.2022 Invitaţi: MMSS, MMAP

10. PLx 484/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.17/2021 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.134/2019 privind 
reorganizarea Agenţiei Naţionale a 
Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, 
precum şi pentru modificarea unor acte 
normative

Cameră
decizională

18.10.2021 Raport comun 9.11.2021 Invitaţi: MS

PREŞEDINTE
Adrian Solomon
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