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1. Documentare și analiza următoarelor proiecte de lege: 
- Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.160/1998 pentru organizarea 

şi exercitarea profesiunii de medic veterinar. PLx 446/2020. Procedură de urgență. Aviz. 
Termen: 03 septembrie 2020. C.D. – Cameră decizională. 

- Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.101/2020 
privind unele măsuri pentru implementarea proiectelor cu finanțare din fonduri europene în 
vederea evitării riscului de dezangajare pentru perioada de programare 2014-2020. PLx. 
441/2020. Aviz. Procedură de urgență. Termen: 03 septembrie 2020. Inițiator: Guvern. C.D. 
– Cameră decizională. 

- Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2020 
privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației 
epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea 
unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, a Legii 
educației naționale nr.1/2011, precum și a altor acte normative. PLx. 352/2020. Procedură de 
urgență. Aviz. Termen: 15 iunie 2020.  Inițiator: Guvern. C.D. -Cameră decizională.  

- Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1 
din 5 ianuarie 2011, publicată în Monitorul Oficial nr.18 din 10 ianuarie 2011 cu completările şi 
modificările ulterioare. Plx. 434/2020. Procedură de urgență. Raport. Termen: 06 august 
2020.. C.D. - Primă Cameră sesizată. 

- Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2019 privind unele 
măsuri în domeniul educației și pentru prorogarea unor termene,  aflată în procedură de 
reexaminare ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 456 din 24 iunie 2020, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 676 din 30 iulie 2020. PLx. 673/2019/2020. 
Raport comun cu Comisia juridică, de disciplină și imunități. Termen: 07 septembrie 2020. 
Inițiator: Guvern. C.D. – Primă Cameră sesizată. 

 
2. Documentare și studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 
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