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1. PLx 476/2019 Proiect de Lege pentru modificarea 

Ordonanţei Guvernului nr.10/2015 pentru 

organizarea Loteriei bonurilor fiscale, precum 

şi pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.28/1999 privind obligaţia 

operatorilor economici de a utiliza aparate de 

marcat electronice fiscale

Cameră 

decizională

21.10.2019 Raport 5.11.2019 Invitați: Ministerul 

Finanțelor

2. PLx 640/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.156/2020 privind 

unele măsuri pentru susţinerea dezvoltării 

teritoriale a localităţilor urbane şi rurale din 

România cu finanţare din fonduri externe 

nerambursabile

Cameră 

decizională

20.10.2020 Raport 

preliminar 

pentru Comisia 

pentru 

administrație 

publică și 

amenajarea 

teritoriului

3.11.2020 S-a primit raport 

preliminar de adoptare 

cu amendamente de la 

Comisia pentru 

administrație publică și 

amenajarea teritoriului

Invitați: Ministerul 

Investițiilor ți Proiectelor 

Europene; Ministerul 

dezvoltării, Lucrărilor 

Publice și Administrației

Comisia pentru buget, finanțe și bănci

Parlamentul României
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3. PLx 576/2022 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.123/2022 privind 

modificarea Legii nr.129/2019 pentru 

prevenirea şi combaterea spălării banilor şi 

finanţării terorismului, precum şi pentru 

modificarea şi completarea unor acte 

normative

Cameră 

decizională

11.10.2022 Raport 

preliminar 

pentru Comisia 

juridică, de 

disciplină și 

imunități

26.10.2022 Invitați: Ministerul 

Finanțelor, Oficiul 

Naţional de Prevenire și 

Combatere a Spălării 

Banilor

4. PLx 299/2022 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.55/2022 pentru 

modificarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.60/2020 privind unele măsuri 

financiare în vederea implementării 

proiectelor de infrastructură fazate din 

perioada de programare 2007-2013, finanţate 

din fondurile Uniunii Europene aferente 

perioadei de programare 2014-2020, precum 

şi în vederea elaborării şi implementării 

strategiilor teritoriale integrate în perioada de 

programare 2021-2027

Cameră 

decizională

25.05.2022 Raport 16.06.2022 Invitați: Ministerul 

Investițiilor și 

Proiectelor Europene

PREŞEDINTE

Bogdan-Iulian Huțucă
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