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0 1 2 3 4 5 6 7
1. PLx 339/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.100/2021 pentru 
modificarea şi completarea Legii educaţiei 
naţionale nr.1/2011 şi abrogarea unor acte 
normative din domeniul protecţiei sociale
- Referent: consilier parlamentar Elena Zorilă

Prima 
Cameră 
sesizată

20 
septembrie

Aviz în 
procedură de 

urgență

5 octombrie Marți, 28 septembrie 2021, 
sala Comisiei (corp B4, etaj 
1M, camera 14), după votul 
final.

2. PLx 345/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.45/2021 privind 
acordarea unor gratuităţi anumitor categorii de 
participanţi la Campionatul European de 
Fotbal 2020
- Referent: consilier parlamentar Valentin 
Laurențiu Gheorghiu

Cameră 
decizională

20 
septembrie

Aviz în 
procedură de 

urgență

11 
octombrie

Marți, 28 septembrie 2021, 
sala Comisiei (corp B4, etaj 
1M, camera 14), după votul 
final.
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3. PLx 346/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.46/2021 privind 
stabilirea cadrului instituţional şi a măsurilor 
pentru punerea în aplicare a Regulamentului 
(UE) 2017/745 al Parlamentului European şi 
al Consiliului din 5 aprilie 2017 privind 
dispozitivele medicale, de modificare a 
Directivei 2001/83/CE, a Regulamentului 
(CE) nr.178/2002 şi a Regulamentului (CE) 
nr.1223/2009 şi de abrogare a Directivelor 
90/385/CEE şi 93/42/CEE ale Consiliului
- Referent: consilier parlamentar dr.Marcela 
Monica Stoica

Cameră 
decizională

20 
septembrie

Aviz în 
procedură de 

urgență

11 
octombrie

Marți, 28 septembrie 2021, 
sala Comisiei (corp B4, etaj 
1M, camera 14), după votul 
final.

4. PLx 347/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.47/2021 pentru 
completarea art.1 din Legea nr.49/1991 
privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri 
invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război
- Referent: consilier parlamentar dr.Marcela 
Monica Stoica

Cameră 
decizională

20 
septembrie

Aviz în 
procedură de 

urgență

11 
octombrie

Marți, 28 septembrie 2021, 
sala Comisiei (corp B4, etaj 
1M, camera 14), după votul 
final.

5. PLx 348/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.53/2021 pentru 
modificarea Legii nr.200/2006 privind 
constituirea şi utilizarea Fondului de garantare 
pentru plata creanţelor salariale
- Referent: consilier parlamentar Elena Zorilă

Cameră 
decizională

20 
septembrie

Aviz în 
procedură de 

urgență

11 
octombrie

Marți, 28 septembrie 2021, 
sala Comisiei (corp B4, etaj 
1M, camera 14), după votul 
final.
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6. PLx 349/2021 Proiect de Lege privind respingerea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.54/2021 pentru modificarea şi completarea 
art.230 şi 349 din Legea nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii
- Referent: consilier parlamentar dr.Marcela 
Monica Stoica 

Cameră 
decizională

20 
septembrie

Aviz în 
procedură de 

urgență

11 
octombrie

Marți, 28 septembrie 2021, 
sala Comisiei (corp B4, etaj 
1M, camera 14), după votul 
final.

7. PLx 350/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.55/2021 pentru 
modificarea Legii nr.152/1998 privind 
înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
- Referent: consilier parlamentar Valentin 
Laurențiu Gheorghiu

Cameră 
decizională

20 
septembrie

Aviz în 
procedură de 

urgență

11 
octombrie

Marți, 28 septembrie 2021, 
sala Comisiei (corp B4, etaj 
1M, camera 14), după votul 
final.

8. PLx 352/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.59/2021 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal
- Referent: consilier parlamentar Valentin 
Laurențiu Gheorghiu

Cameră 
decizională

20 
septembrie

Aviz în 
procedură de 

urgență

11 
octombrie

Marți, 28 septembrie 2021, 
sala Comisiei (corp B4, etaj 
1M, camera 14), după votul 
final.

9. PLx 353/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.61/2021 pentru 
prorogarea termenului prevăzut la art.III 
alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.1/2020 privind unele măsuri 
fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative
- Referent: consilier parlamentar dr.Marcela 
Monica Stoica 

Cameră 
decizională

20 
septembrie

Aviz în 
procedură de 

urgență

11 
octombrie

Marți, 28 septembrie 2021, 
sala Comisiei (corp B4, etaj 
1M, camera 14), după votul 
final.
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10. PLx 354/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.64/2021 privind 
stabilirea numărului de paturi pentru care se 
pot încheia contracte de furnizare de servicii 
medicale spitaliceşti în regim de spitalizare 
continuă cu furnizorii privaţi până la data de 
31 decembrie 2022
- Referent: consilier parlamentar dr.Marcela 
Monica Stoica 

Cameră 
decizională

20 
septembrie

Aviz în 
procedură de 

urgență

11 
octombrie

Marți, 28 septembrie 2021, 
sala Comisiei (corp B4, etaj 
1M, camera 14), după votul 
final.

11. PLx 355/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.69/2021 pentru 
suspendarea aplicării prevederilor Legii 
nr.5/2021 privind Statutul personalului 
profesionist operativ de intervenţie din cadrul 
serviciilor civile care asigură asistenţă publică 
medicală de urgenţă şi prim ajutor calificat
- Referent: consilier parlamentar Onesia 
Babeș

Cameră 
decizională

20 
septembrie

Aviz în 
procedură de 

urgență

11 
octombrie

Marți, 28 septembrie 2021, 
sala Comisiei (corp B4, etaj 
1M, camera 14), după votul 
final.

12. PLx 356/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.72/2021 pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.133/2020 privind unele măsuri 
pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai 
defavorizaţi care beneficiază de sprijin 
educaţional pe bază de tichete sociale pe 
suport electronic pentru sprijin educaţional 
acordate din fonduri externe nerambursabile, 
precum şi unele măsuri de distribuire a 
acestora
- Referent: consilier parlamentar Elena Zorilă

Cameră 
decizională

20 
septembrie

Aviz în 
procedură de 

urgență

11 
octombrie

Marți, 28 septembrie 2021, 
sala Comisiei (corp B4, etaj 
1M, camera 14), după votul 
final.
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13. PLx 359/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.79/2021 pentru 
modificarea Legii nr.350/2001 privind 
amenajarea teritoriului şi urbanismul
-  Referent: consilier parlamentar Valentin 
Laurențiu Gheorghiu

Cameră 
decizională

20 
septembrie

Aviz în 
procedură de 

urgență

11 
octombrie

Marți, 28 septembrie 2021, 
sala Comisiei (corp B4, etaj 
1M, camera 14), după votul 
final.

14. PLx 396/2021 Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.151/2010 privind 
serviciile specializate integrate de sănătate, 
educaţie şi sociale adresate persoanelor cu 
tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de 
sănătate mintală asociate
- Referent: consilier parlamentar Elena Zorilă

Cameră 
decizională

27 
septembrie

Aviz 19 
octombrie

Marți, 28 septembrie 2021, 
sala Comisiei (corp B4, etaj 
1M, camera 14), după votul 
final.

15. Diverse. Marți, 28 septembrie 2021, 
sala Comisiei (corp B4, etaj 
1M, camera 14), după 
votul final.
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