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0 1 2 3 4 5 se 7
1 PL-x nr. 

8/2020
Proiect de Lege pentru ratificarea celui de-al şaselea Protocol 
adiţional, semnat la Skopje, la 12 iunie 2019, la Acordul privind 
Forţa Multinaţională de Pace din Europa de Sud-Est, semnat la 
Skopje, la 26 septembrie 1998                                                                                                                                                                                                                                                          
Raportor Ina Filote

Senatul Raport  13.02.2020 Invitati: MApN  

2 PL-x nr. 
144/2019

 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Raportor Catalin Chiper

Camera 
Deputatilor

Raport  04.04.2019 Invitati: MApN

3 Pl-x nr. 
324/2018

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţã nr.194/2002 privind regimul străinilor din 
România republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
şi a Ordonanţei nr.25/2014 privind încadrarea în muncă şi 
detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea 
şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în 
România, cu modificările şi completările ulterioare                                                                                                                        
Raportor  Luminita Oprea

Camera 
Deputatilor

Raport  02.10.2019 Invitati:MAI

4 PL-x nr. 
4/2020

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.4/2020 privind stablirea unor măsuri la nivelul 
administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte 
normative                                                                                                                                                                                                                                                                     
Raportor Ina Filote

Senatul Aviz 10.02.2020 Invitati:SGG  

ORDINE DE ZI a lucrărilor comisiei din   11 februarie 2020, ora 11



pag. 2 / 2

0 1 2 3 4 5 se 7
5 PL-x nr. 

5/2020
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut 
(Proiect privind îmbunătăţirea rezilienţei şi a răspunsului la 
situaţii de urgenţă) dintre România şi Banca Internaţională 
pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 10 
iulie 2019                                                                                                                                            
Raportor  Ina Filote

Senatul Aviz 10.12.2020 Invitati:MAI

6 Pl-x nr. 
292/2019

Propunere legislativă privind eliminarea pensiilor de serviciu 
pentru deputaţi şi senatori, judecători şi procurori, personalul 
auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al 
parchetelor, poliţişti, funcţionari publici cu statul special, 
funcţionari publici parlamentari, membrilor corpului diplomatic 
şi consular al României, membrilor Curţii Constituţionale şi a 
personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia 
civilă din România                                                                   
Raportor  Luminita Oprea

Camera 
Deputatilor

Aviz 03.09.2019
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