
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAȚILOR 
 

COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT, 
ȘTIINȚĂ, TINERET ȘI SPORT 
București, 01 februarie 2021   
 
 

ORDINEA DE ZI 
a ședințelor Comisiei din zilele de 02, 03 și 04 februarie 2021 

 

Marți, 02 februarie 2021 
Ora 12.00 

 

I. RAPOARTE 
1. Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.125/2020 

privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării și pentru modificarea și 
completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2017 privind stabilirea unor măsuri în 
domeniul cercetării-dezvoltării-inovării și producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice 
și antidoturi, în vederea asigurării protecției intereselor esențiale ale siguranței stării de sănătate 
a populației. PLx. 496/2020. Procedură de urgență. Raport comun cu Comisia pentru sănătate 
și familie și Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională. Termen: 21 
septembrie 2020. Inițiator: Guvern. C.D. – Cameră decizională. Primit raport preliminar de 
adoptare OUG de la Comisia pentru sănătate și Comisia pentru apărare. 

2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.157/2020 
privind acordarea unui ajutor financiar sub formă de voucher pentru încurajarea și sprijinirea 
copiilor în practicarea sportului de performanță. PLx. 621/2020. Procedură de urgență. Raport 
comun cu Comisia pentru buget, finanțe și bănci. Termen: 20 octombrie 2020. Inițiator: 
Guvern. C.D. – Cameră decizională. 

3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2020 
privind schimbarea titularului dreptului de administrare asupra unei părți dintr-un imobil, aflat în 
domeniul public al statului, în vederea realizării de către Compania Națională de Administrare a 
Infrastructurii Rutiere - S.A. a obiectivului de investiții ”Drum expres Craiova-Pitești și 
legăturile la drumurile existente”, tronsonul 1. PLx. 502/2020. Procedură de urgență. Raport 
comun cu Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, 
Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru transporturi și infrastructură. 
Termen: 21 septembrie 2020. Inițiator: Guvern. C.D. – Cameră decizională. Primit raport 
preliminar de adoptare forma Senat de la Com agricultură. 

 
II. AVIZE 

1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.156/2020 
privind unele măsuri pentru susținerea dezvoltării teritoriale a localităților urbane și rurale din 
România cu finanțare din fonduri externe nerambursabile. PLx. 640/2020. Procedură de 
urgență. Aviz. Termen: 27 octombrie 2020. Inițiator: Guvern. C.D.- Cameră decizională. 

2. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.32/2018 privind transmiterea unei 
suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de Științe 
Agricole și Silvice ”Gheorghe Ionescu-Șișești” Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare 
pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov, județul Brașov, în domeniul public al municipiului 
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Brașov, pentru realizarea obiectivului de investiție ”Construire Spital Clinic Regional de 
Urgență Brașov”. PLx. 644/2020. Procedură de urgență. Aviz. Termen: 27 octombrie 2020. 
Inițiatori: deputat USR Benga Tudor- Vlad, senator USR Coliban Allen. C.D.- Cameră 
decizională. 

3. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.32/2018 privind transmiterea unei 
suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de Științe 
Agricole și Silvice ”Gheorghe Ionescu-Șișești" - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare 
pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov, județul Brașov, în domeniul public al municipiului 
Brașov, pentru realizarea obiectivului de investiție ”Construire Spital Clinic Regional de 
Urgență Brașov". Plx. 651/2020. Procedură de urgență. Aviz. Termen: 27 octombrie 2020. 
Inițiator: deputat PRO România Mohaci Mihai. C.D.- Cameră decizională. 

 
 

Miercuri, 03 februarie și joi, 04 februarie 2021 
Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 

 
 

PREȘEDINTE 
Natalia-Elena INTOTERO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


