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1. PLx 220/2016 Propunere legislativă pentru completarea 

alin.(2) al art.96 din Legea nr.448/2006 

republicată privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap

- Raportor: 

Cameră 

decizională

26.09.2018 Raport 16.10.2018

2. PLx 441/2016 Propunere legislativă pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.448/2006 republicată 

privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap

- Raportor: 

Cameră 

decizională

7.11.2018 Raport

3. PLx 633/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.162/2020 pentru 

completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea 

unor măsuri, începând cu data de 15 mai 

2020, în contextul situaţiei epidemiologice 

determinate de răspândirea coronavirusului 

SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor 

termene, pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a 

Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, precum şi 

a altor acte normative

- Raportor: 

Cameră 

decizională

20.10.2020 Raport 3.11.2020
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4. PLx 14/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.174/2020 pentru 

modificarea şi completarea unor acte 

normative care reglementează activitatea de 

sprijin financiar din fonduri externe 

nerambursabile, în contextul crizei provocate 

de COVID-19

- Raportor: 

Cameră 

decizională

1.02.2021 Aviz pentru 

Com. Buget

11.02.2021

5. PLx 19/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.179/2020 privind 

instituirea unor măsuri pentru asigurarea 

resurselor umane necesare instituţiilor din 

cadrul sistemului naţional de apărare, ordine 

publică şi securitate naţională, Ministerului 

Sănătăţii şi unităţilor subordonate, unităţilor 

sanitare şi serviciilor de asistenţă socială în 

contextul situaţiei epidemiologice determinate 

de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

- Raportor: 

Cameră 

decizională

1.02.2021 Aviz pentru 

Com. Muncă

11.02.2021
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6. PLx 22/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.182/2020 pentru 

completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.147/2020 privind acordarea 

unor zile libere pentru părinţi în vederea 

supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau 

suspendării activităţilor didactice care 

presupun prezenţa efectivă a copiilor în 

unităţile de învăţământ şi în unităţile de 

educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a 

răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, 

precum şi a art.6 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.132/2020 privind măsuri de 

sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în 

contextul situaţiei epidemiologice determinate 

de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, 

precum şi pentru stimularea creşterii ocupării 

forţei de muncă

- Raportor: 

Cameră decizională 1.02.2021 Aviz pentru 

Com. Muncă

11.02.2021

7. PLx 26/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.187/2020 pentru 

modificarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.144/2020 privind unele măsuri 

pentru alocarea de fonduri externe 

nerambursabile necesare desfăşurării în 

condiţiile de prevenţie a activităţilor didactice 

aferente anului şcolar/universitar 2020/2021 

în contextul riscului de infecţie cu coronavirus 

SARS-CoV-2

- Raportor: 

Cameră decizională 1.02.2021 Aviz pentru 

Com. Buget

11.02.2021
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8. PLx 31/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.192/2020 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 

privind unele măsuri pentru prevenirea şi 

combaterea efectelor pandemiei de COVID-

19, precum şi pentru modificarea lit.a) a art.7 

din Legea nr.81/2018 privind reglementarea 

activităţii de telemuncă

- Raportor: 

Cameră decizională 1.02.2021 Aviz pentru 

Com. Muncă 

Com. Juridică

11.02.2021

9. PLx 37/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.198/2020 pentru 

completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.147/2020 privind acordarea 

unor zile libere pentru părinţi în vederea 

supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau 

suspendării activităţilor didactice care 

presupun prezenţa efectivă a copiilor în 

unităţile de învăţământ şi în unităţile de 

educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a 

răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2

- Raportor: 

Cameră 

decizională

1.02.2021 Aviz pentru 

Com. Muncă

11.02.2021

10. PLx 66/2021 Proiect de Lege pentru îngrijirea şi educarea 

timpurie a copiilor din familiile active

- Raportor: 

Cameră 

decizională

1.02.2021 Aviz pentru 

Com. 

Administraţie 

Com. Muncă

15.02.2021

PREŞEDINTE
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