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I. RAPOARTE 

1. Proiect de Lege privind protecția persoanelor cu boli și afecțiuni alergice în România. 
PLx. 59/2020. Raport comun cu Comisia pentru muncă și protecție socială și Comisia pentru 
sănătate și familie. Termen: 12 martie 2020. Inițiator: deputat PSD Dumitrache Ileana 
Cristina. C.D. – Cameră decizională.  

2. 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.  

3. 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.  

II. AVIZE 
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. 
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