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I. Documentare și analiza asupra:  
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.133/2020 

privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizați care beneficiază 
de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional 
acordate din fonduri externe nerambursabile precum și unele măsuri de distribuire a acestora. 
PLx. 574/2020. Procedură de urgență. Raport comun cu Comisia pentru muncă și protecție 
socială și Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului. Termen: 13 
octombrie 2020. Inițiator: Guvern. C.D. – Cameră decizională.  

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. 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.155/2020 
privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de relansare și reziliență necesar 
României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul 
Mecanismului de redresare și reziliență. PLx. 639/2020. Procedură de urgență. Aviz. Termen: 
27 octombrie 2020. Inițiator: Guvern. C.D.- Cameră decizională. 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.121/2020 
pentru completarea art.2 din Ordonanța Guvernului nr.13/2017 privind aprobarea participării 
României la Programul pentru școli al Uniunii Europene și pentru adoptarea unor măsuri privind 
redistribuirea stocurilor de produse înregistrate ca urmare s suspendării cursurilor în unitățile de 
învățământ preuniversitar. PLx. 509/2020. Procedură de urgență. Raport comun cu Comisia 
pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice. Termen: 21 
septembrie 2020. Inițiator: Guvern. C.D. – Cameră decizională.  

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. 

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 Brașov, pentru 
realizarea obiectivului de investiție ”Construire Spital Clinic Regional de Urgență Brașov”. PLx. 
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644/2020. Procedură de urgență. Aviz. Termen: 27 octombrie 2020. Inițiatori: deputat USR 
Benga Tudor- Vlad, senator USR Coliban Allen. C.D.- Cameră decizională. 

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. 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2020 pentru 
completarea art.284 din Legea educației naționale nr.1/2011. PLx. 95/2020. Procedură de 
urgență. Raport comun cu Comisia pentru muncă și protecție socială. Termen: 24 martie 
2020. Inițiator: Guvern. C.D. –Cameră decizională.  

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: 21septembrie 2020. Inițiator: Guvern. C.D. – Cameră decizională.  

 
II. Documentare și studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul 

Comisiei 
 
 

PREȘEDINTE 
Prof. univ. dr. ing. Sorin-Mihai CÎMPEANU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


