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1. PLx 404/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.84/2020 pentru 

stabilirea unor măsuri necesare în vederea 

implementării Programului operaţional 

Ajutorarea persoanelor defavorizate - POAD

- Referent: consilier parlamentar Onesia 

Babeș

Cameră 

decizională

29 iunie Aviz în 

procedură de 

urgență

8 

septembrie

Marți, 21 iulie 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Studiu individual.

2. PLx 406/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.86/2020 privind 

modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.63/2020 pentru 

organizarea şi desfăşurarea unor campanii de 

informare publică în contextul situaţiei 

epidemiologice determinate de răspândirea 

COVID-19

-  Referent: consilier parlamentar Onesia 

Babeș

Cameră 

decizională

29 iunie Aviz în 

procedură de 

urgență

8 

septembrie

Marți, 21 iulie 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Studiu individual.
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3. PLx 407/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.87/2020 privind 

organizarea şi funcţionarea Corpului de 

control al prim-ministrului, precum şi pentru 

instituirea unor măsuri de îmbunătăţire a 

activităţii acestuia

- Referent: consilier parlamentar Onesia 

Babeș

Cameră 

decizională

29 iunie Aviz în 

procedură de 

urgență

8 

septembrie

Marți, 21 iulie 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Studiu individual.

4. PLx 411/2020 Proiect de Lege pentru digitalizarea 

administraţiei publice, prin eliminarea hârtiei 

din fluxul intern şi inter-instituţional, precum 

şi pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.135/2007 privind arhivarea documentelor 

în formă electronică

- Referent: consilier parlamentar Onesia 

Babeș

Cameră 

decizională

29 iunie Aviz în 

procedură de 

urgență

8 

septembrie

Marți, 21 iulie 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Studiu individual.

5. PLx 414/2020 Propunere legislativă pentru modificarea 

alin.(2) al art.135 din Legea nr.411/2004 

privind fondurile de pensii administrate privat

- Referent: consilier parlamentar Onesia 

Babeș

Cameră 

decizională

29 iunie Aviz în 

procedură de 

urgență

8 

septembrie

Marți, 21 iulie 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Studiu individual.

6. PLx 415/2020 Propunere legislativă pentru modificarea 

art.729 alin.(4) din Legea nr.134/2010 privind 

Codul de procedură civilă

-  Referent: consilier parlamentar Onesia 

Babeș

Cameră 

decizională

29 iunie Aviz 8 

septembrie

Marți, 21 iulie 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Studiu individual.

PREȘEDINTE,
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