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0 1 2 3 4 5 6 7
1 PL-x 524/2019 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 

art.145 alin.(3) şi completarea art.152 din Codul 
Muncii

Cameră 
decizională

28.10.2019 Raport 19.11.2019

2 PL-x 589/2019 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice

Cameră 
decizională

28.10.2019 Raport 26.11.2019

3 PL-x 24/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.69/2019 pentru aplicarea 
unor măsuri de protecţie socială acordată 
persoanelor disponibilizate prin concedieri 
colective efectuate în baza planurilor de 
disponibilizare din cadrul operatorilor economici 
pentru care s-a aprobat acordarea ajutoarelor de 
stat pentru facilitarea închiderii minelor de 
cărbune necompetitive în perioada 2019-2024

Cameră 
decizională

17.02.2020 Raport 12.03.2020
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4 PL-x 90/2020 Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.346/2006 privind 
organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării 
Naţionale şi pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.223/2015 privind pensiile militare de stat

Primă Cameră 
sesizată pe art.I, 

Cameră 
decizională pe 

art.II

24.03.2020 Raport comun 06.04.2020

5 PL-x 81/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.88/2019 pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere

Cameră 
decizională

02.03.2020 Raport comun 17.03.2020

6 PL-x 127/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.30/2020 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative, 
precum şi pentru stabilirea unor măsuri în 
domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei 
epidemiologice determinată de răspândirea 
coronavirusului SARS-CoV-2

Cameră 
decizională

01.04.2020 Raport 30.04.2020

7 PL-x 141/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.32/2020 privind 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.30/2020 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative, precum şi 
pentru stabilirea unor măsuri în domeniul 
protecţiei sociale în contextul situaţiei 
epidemiologice determinată de răspândirea 
coronavirusului SARS-CoV 2 şi pentru stabilirea 
unor măsuri suplimentare de protecţie socială

Cameră 
decizională

14.04.2020 Raport 15.04.2020

8 PL-x 253/2019 Proiect de Lege pentru completarea art.21 din 
Legea nr.223/2015 privind pensiile militare de 
stat

Cameră 
decizională

03.06.2019 Raport comun 18.06.2019

9 PL-x 386/2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.21 din 
Legea nr.223/2015 privind pensiile militare de 
stat

Cameră 
decizională

18.09.2019 Raport comun 09.10.2019
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10 Pl-x 75/2020 Propunere legislativă privind completarea Legii 
nr.35/1997 privind organizarea şi funcţionarea 
instituţiei Avocatului Poporului

Primă cameră 
sesizată

24.03.2020 aviz pt Com. 
Juridică

31.03.2020

11 PL-x 105/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.8/2020 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.145/2019 
privind statutul poliţiştilor de penitenciare

Cameră decizională 24.03.2020 aviz pt Com. 
Juridică şi 

Com. 
Administraţie

08.04.2020

12 Pl-x 120/2020 Propunere legislativă pentru modificarea lit.d), 
alin.(1) al art.260 din Legea educaţiei naţionale 
nr.1/2011

Primă cameră 
sesizată

14.04.2020 aviz pt Com. 
Învăţământ

23.04.2020

13 Pl-x 121/2020 Propunere legislativă pentru organizarea şi 
funcţionarea Direcţiei de Investigare a 
Infracţiunilor de Mediu, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative

Primă cameră 
sesizată

14.04.2020 aviz pt Com. 
Juridică

23.04.2020

14 Pl-x 122/2020 Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011

Primă cameră 
sesizată

14.04.2020 aviz pt Com. 
Învăţământ

23.04.2020

15 Pl-x 123/2020 Propunere legislativă pentru modificarea Legii 
educaţiei naţionale nr.1/2011

Primă cameră 
sesizată

14.04.2020 aviz pt Com. 
Învăţământ

23.04.2020

16 PL-x 148/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.29/2020 privind unele 
măsuri economice şi fiscal-bugetare

Cameră decizională 22.04.20 aviz pt Com. 
Buget şi Com. 

Industrii

29.04.2020

PREŞEDINTE
Adrian Solomon
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