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1. PLx nr. 231/2022 Proiect de Lege privind aprobarea

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului

nr.34/2022 pentru completarea Ordonanţei

Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea

tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere

pe reţeaua de drumuri naţionale din

România, pentru modificarea şi completarea

unor acte normative, precum şi unele măsuri

pentru implementarea programelor aferente

Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor

de stat de sprijinire a economiei în contextul

actualei epidemii de COVID-19 2020/C 91

I/01.

Cameră 

decizională

04.05.2022 Raport comun împreună cu 

Comisia pentru industrii și 

servicii si Comisia pentru 

apărare, ordine publică și 

siguranță națională

24.05.2022 Invitaţi: 

Ministerul Finanțelor

Ministerul Transporturilor și 

Infrastructurii

Consiliul Concurenței

2. Plx nr. 234/2022 Proiectul de Lege pentru modificarea anexei

nr.2 la Ordonanța Guvernului nr.15/2002

privind aplicarea tarifului de utilizare și a

tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri

naționale din România

Cameră 

decizională

05.05.2022 Raport comun împreună cu 

Comisia pentru industrii și 

servicii 

24.05.2022 Invitaţi: 

Ministerul Transporturilor și 

Infrastructurii

Parlamentul României

Camera Deputaţilor

Comisia pentru transporturi și infrastructură
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3. PLx nr. 165/2020 Proiect de Lege pentru modificarea şi

completarea Legii nr.132/2017 privind

asigurarea obligatorie de răspundere civilă

auto pentru prejudicii produse terţilor prin

accidente de vehicule şi tramvaie

Cameră 

decizională

27.04.2020 Raport comun împreună cu 

Comisia pentru industrii și 

servicii, Comisia pentru 

buget, finanțe și bănci și 

Comisia juridică, de 

disciplină și imunități

14.05.2020 Invitaţi: 

Ministerul Finanțelor

ASF

Consiliul Concurenței

4. Plx nr. 324/2021 Proiect de Lege pentru completarea art.221

din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997

privind regimul drumurilor şi pentru

modificarea Legii nr.350/2001 privind

amenajarea teritoriului şi urbanismul

Cameră 

decizională

01.09.2021 Raport comun împreună cu 

Comisia juridică, de 

disciplină și imunități și 

Comisia pentru 

administrație publică și 

amenajarea teritoriului

22.09.2021 Invitaţi: 

Ministerul Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice și 

Administrației

5. Plx nr. 179/2021 Proiect de Lege privind aprobarea

obiectivului de investiţii privind dezvoltarea

infrastructurii rutiere ”Autostrada A7-Siret-

Suceava-Dolhasca-Paşcani-Bacău-Focşani-

Buzău-Ploieşti-Bucureşti”

Cameră 

decizională

06.05.2021 Comisia pentru transporturi 

și infrastructură este 

sesizată pentru raport.

27.05.2021 Invitaţi: 

Ministerul Transporturilor și 

Infrastructurii

6. Plx nr. 85/2022 Proiect de Lege privind registrul electronic

al istoricului vehiculelor rutiere

înmatriculate sau înregistrate în România

Cameră 

decizională

08.03.2022 Comisia pentru transporturi 

este sesizată pentru raport 

comun împreună cu 

Comisia pentru industrii şi 

servicii.

29.03.2022 Invitaţi: 

Ministerul Transporturilor și 

Infrastructurii
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7. Plx nr. 311/2022 Propunere legislativă pentru modificarea şi

completarea art.471 din Legea nr.227/2015

privind Codul fiscal, cu modificările şi

completările ulterioare

Cameră 

decizională

25.05.2022 Aviz alături de

Comisia pentru politică

economică, reformă şi

privatizare

Comisia pentru industrii şi

servicii

Comisia pentru drepturile

omului, culte şi problemele

minorităţilor naţionale

Comisia juridică, de disciplină

şi imunităţi

Comisia pentru tehnologia

informaţiei şi comunicaţiilor

16.06.2022 Invitați:

Ministerul Finanțelor

8. Plx nr. 325/2022 Proiect de Lege pentru modificarea

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.

92/2021 privind regimul deşeurilor

Cameră 

decizională

07.06.2022 Aviz alături de

Comisia pentru industrii şi

servicii

Comisia pentru administraţie

publică şi amenajarea

teritoriului

Comisia juridică, de disciplină

şi imunităţi

22.06.2022 Invitați:

Ministerul Mediului, Apelor 

și Pădurilor

PREŞEDINTE,

Cătălin DRULĂ
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