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crt.
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la CD

Denumirea iniţiativei legislative sau a 
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art.75 din 
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sesizării
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0 1 2 3 4 5 6 7
1. PLx 377/2020 Propunere legislativă pentru modificarea şi 

completarea Legii educaţiei naţionale 1/2011
- Referent: consilier parlamentar Elena Zorilă

Prima Cameră 
TAC: 8.10.2020

24 iunie Aviz în 
procedură de 

urgență

2 
septembrie

Luni, 29 iunie 2020, 
ora 11,00.                     
Ședință on-line.          

2. PLx 379/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.75/2020 pentru 
completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.114/2018 privind instituirea 
unor măsuri în domeniul investiţiilor publice 
şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea 
şi completarea unor acte normative şi 
prorogarea unor termene şi alte modificări 
fiscal-bugetare
- Referent: consilier parlamentar dr.Marcela 
Monica Stoica

Cameră 
decizională

24 iunie Aviz în 
procedură de 

urgență

30 iunie Luni, 29 iunie 2020, 
ora 11,00.                     
Ședință on-line.          

3. PLx 381/2020 Proiect de Lege privind respingerea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.80/2020 pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative în domeniul sănătăţii
- Referent: consilier parlamentar dr.Marcela 
Monica Stoica

Cameră 
decizională

24 iunie Aviz în 
procedură de 

urgență

30 iunie Luni, 29 iunie 2020, 
ora 11,00.                     
Ședință on-line.          
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4. PLx 383/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.82/2020 pentru 
aprobarea acordării unui stimulent de risc 
pentru personalul centrelor rezidenţiale de 
îngrijire şi asistenţă a persoanelor vârstnice, 
centrelor rezidenţiale pentru copii şi adulţi cu 
şi fără dizabilităţi, precum şi pentru alte 
categorii vulnerabile, izolate preventiv la 
locul de muncă, pe perioada stării de urgenţă
- Referent: consilier parlamentar dr.Marcela 
Monica Stoica

Cameră 
decizională

24 iunie Aviz în 
procedură de 

urgență

30 iunie Luni, 29 iunie 2020, 
ora 11,00.                     
Ședință on-line.          

5. PLx 386/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.92/2020 pentru 
instituirea unor măsuri active de sprijin 
destinate angajaţilor şi angajatorilor în 
contextul situaţiei epidemiologice determinate 
de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, 
precum şi pentru modificarea unor acte 
normative
- Referent: consilier parlamentar dr.Marcela 
Monica Stoica

Cameră 
decizională

24 iunie Aviz în 
procedură de 

urgență

30 iunie Luni, 29 iunie 2020, 
ora 11,00.                     
Ședință on-line.          

6. PLx 390/2020 Proiect de Lege pentru completarea art.34 din 
Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor 
pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de 
muncă
- Referent: consilier parlamentar Elena Zorilă

Cameră 
decizională

24 iunie Aviz în 
procedură de 

urgență

30 iunie Luni, 29 iunie 2020, 
ora 11,00.                     
Ședință on-line.          

7. PLx 391/2020 Proiect de Lege privind acordarea tichetelor 
de masă salariaţilor aflaţi în şomaj tehnic ca 
urmare a decretării stării de asediu sau a stării 
de urgenţă
- Referent: consilier parlamentar Elena Zorilă

Cameră 
decizională

24 iunie Aviz în 
procedură de 

urgență

30 iunie Luni, 29 iunie 2020, 
ora 11,00.                     
Ședință on-line.          
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8. PLx 392/2020 Proiect de Lege privind unele măsuri 

administrative şi fiscale
- Referent: consilier parlamentar Valentin 
Laurențiu Gheorghiu

Cameră 
decizională

24 iunie Aviz în 
procedură de 

urgență

30 iunie Luni, 29 iunie 2020, 
ora 11,00.                     
Ședință on-line.          

9. PLx 393/2020 Propunere legislativă pentru completarea 
Legii nr.453/2004 pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă nr.1/1999 privind 
regimul stării de asediu şi regimul stării de 
urgenţă, publicată în Monitorul Oficial 
nr.1052 din 12 noiembrie 2004
- Referent: consilier parlamentar Valentin 
Laurențiu Gheorghiu

Cameră 
decizională

24 iunie Aviz în 
procedură de 

urgență

30 iunie Luni, 29 iunie 2020, 
ora 11,00.                     
Ședință on-line.          

10. PLx 394/2020 Propunere legislativă pentru completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
11/2020 privind stocurile de urgenţă 
medicală, precum şi unele măsuri aferente 
instituirii carantinei, publicată în Monitorul 
Oficial nr. 102 din 4 februarie 2020
- Referent: consilier parlamentar Onesia 
Babeș

Cameră 
decizională

24 iunie Aviz în 
procedură de 

urgență

30 iunie Luni, 29 iunie 2020, 
ora 11,00.                     
Ședință on-line.          

11. PLx 395/2020 Proiect de Lege pentru modificarea Legii 
nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea 
violenţei domestice
- Referent: consilier parlamentar Onesia 
Babeș

Cameră 
decizională

24 iunie Aviz în 
procedură de 

urgență

30 iunie Luni, 29 iunie 2020, 
ora 11,00.                     
Ședință on-line.          

12. PLx 396/2020 Propunere legislativă pentru acordarea unor 
drepturi urmaşilor personalului medical 
implicat în combaterea pandemiei de 
coronavirus COVID - 19
- Referent: consilier parlamentar Onesia 
Babeș

Cameră 
decizională

24 iunie Aviz 30 iunie Luni, 29 iunie 2020, 
ora 11,00.                     
Ședință on-line.          

pag. 3 / 4



0 1 2 3 4 5 6 7
13. Audierea candidaților pentru Colegiul 

Director al Consiliului Național pentru 
Combaterea Discriminării.

Luni, 29 iunie 2020, 
ora 14,00, Sala Mihai 
Viteazul (etaj P1)/on-
line.                                 
Ședință comună  cu 
Comisia juridică, de 
disciplină și imunități și 
Comisia pentru 
egalitatea de șanse 
pentru femei și bărbați 
ale Camerei Deputaților 
și Comisia pentru 
drepturile omului, 
egalitate de șanse, culte  
și minorități și  Comisia 
juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări ale Senatului.

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale                                                                                           
Telefon: 021 312 45 94; Fax: 021 414 1121;  e-mail: cp05@cdep.ro

PREŞEDINTE

Iusein Ibram
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