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1. PLx 439/2022 Proiect de Lege pentru aprobarea Contractului 

de finanţare - Spitalul Regional de Urgenţă 

Craiova - dintre România şi Banca Europeană 

de Investiţii, semnat la Bucureşti la 6 aprilie 

2022 şi la Luxemburg la 11 aprilie 2022

Prima Cameră 

TAC: 

1.09.2022 Raport 20.09.2022 Invitați: Ministerul 

Sănătății, Ministerul 

Finanțelor

2. PLx 443/2022 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului 

de împrumut (Prima finanţare programatică 

pentru politici de dezvoltare pentru creştere 

verde şi incluzivă) dintre România şi Banca 

Internaţională pentru Reconstrucţie şi 

Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 19 iulie 

2022, şi a Acordului privind asistenţa 

financiară nerambursabilă (Prima finanţare 

programatică pentru politici de dezvoltare 

pentru creştere verde şi incluzivă) dintre 

România şi Banca Internaţională pentru 

Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în 

calitate de administrator al Fondului BIRD 

pentru Soluţii Inovatoare privind Bunurile 

Publice Globale, semnat la Bucureşti la 19 

iulie 2022

Prima Cameră 

TAC: 

1.09.2022 Raport 20.09.2022 Invitați: Ministerul 

Finanțelor

Comisia pentru buget, finanțe și bănci
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3. PLx 511/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.102/2021 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.213/2015 

privind Fondul de garantare a asiguraţilor şi 

pentru modificarea altor acte normative

Cameră 

decizională

30.05.2022 Raport comun 

suplimentar cu 

Comisia pentru 

politică 

economică, 

reformă și 

privatizare 

21.06.2022 În sedinta de vot final 

din data de 30 mai 

2022, proiectul de Lege 

a fost retrimis 

comisiilor.

S-a primit raport 

preliminar suplimentar 

de adoptare cu 

amendamente din partea 

Comisiei pentru politică 

economică, reformă și 

privatizare.

Invitați: Autoritatea de 

Supraveghere 

Financiară, Fondul de 

Garantare a Asiguraților

4. PLx 371/2022 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.65/2022 privind 

reglementarea unor măsuri pentru stingerea 

unor obligaţii fiscale şi bugetare ale Societăţii 

Naţionale de Transport Feroviar de Marfă 

"C.F.R. Marfă" S.A.

Cameră 

decizională

20.06.2022 Raport 

preliminar 

pentru Comisia 

pentru 

transporturi și 

infrastructură și 

Comisia pentru 

politică 

economică, 

reformă și 

privatizare

27.06.2022 S-a primit raport 

preliminar de adoptare 

în forma adoptată de 

Senat, din partea 

Comisiei pentru politică 

economică, reformă și 

privatizare.

Invitați: Ministerul 

Transporturilor și 

Infrastructurii, 

Ministerul Finanțelor
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5. PLx 21/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.181/2020 privind 

unele măsuri fiscal-bugetare, pentru 

modificarea şi completarea unor acte 

normative precum şi pentru prorogarea unor 

termene

Cameră 

decizională

1.02.2021 Raport 23.02.2021 Invitați: Ministerul 

Finanțelor

6. PLx 422/2022 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.74/2022 privind 

acordarea unui ajutor financiar pensionarilor 

sistemului public de pensii, ai sistemului 

pensiilor militare de stat, precum şi 

beneficiarilor de drepturi prevăzute de legi cu 

caracter special, în luna iulie 2022

Cameră 

decizională

29.06.2022 Raport 

preliminar 

pentru Comisia 

pentru muncă și 

protecție 

socială

14.09.2022 Invitați: Ministerul 

Muncii și Solidarității 

Sociale

PREŞEDINTE

Bogdan-Iulian Huțucă

pag. 3 / 3


