
Nr.

crt.

Nr.

înregistrare

la CD

Denumirea iniţiativei legislative sau a 

problemei înscrise pe ordinea de zi şi 

menţionarea raportorilor

Competenţa 

CD potrivit 

art.75 din 

Constituţie

Data 

sesizării 

comisiei

Scopul 

sesizării

Termen de 

soluţionare

Observaţii

0 1 2 3 4 5 6 7

1. PLx 404/2020 Proiect de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.84/2020 pentru stabilirea unor măsuri 

necesare în vederea implementării 

Programului operaţional Ajutorarea 

persoanelor defavorizate - POAD

- Referent: consilier parlamentar Onesia 

Babeș

Cameră 

decizională

29 iunie Aviz în 

procedură 

de urgență

8 septembrie Miercuri, 22 iulie 

2020, ora 11,00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Ședință on-line.

2. PLx 407/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.87/2020 privind organizarea şi 

funcţionarea Corpului de control al prim-

ministrului, precum şi pentru instituirea 

unor măsuri de îmbunătăţire a activităţii 

acestuia

- Referent: consilier parlamentar Onesia 

Babeș

Cameră 

decizională

29 iunie Aviz în 

procedură 

de urgență

8 septembrie Miercuri, 22 iulie 

2020, ora 11,00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Ședință on-line.

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale

Parlamentul României

Camera Deputaţilor
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3. PLx 411/2020 Proiect de Lege pentru digitalizarea 

administraţiei publice, prin eliminarea 

hârtiei din fluxul intern şi inter-

instituţional, precum şi pentru modificarea 

şi completarea Legii nr.135/2007 privind 

arhivarea documentelor în formă 

electronică

- Referent: consilier parlamentar Onesia 

Babeș

Cameră 

decizională

29 iunie Aviz în 

procedură 

de urgență

8 septembrie Miercuri, 22 iulie 

2020, ora 11,00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Ședință on-line.

4. PLx 414/2020 Propunere legislativă pentru modificarea 

alin.(2) al art.135 din Legea nr.411/2004 

privind fondurile de pensii administrate 

privat

- Referent: consilier parlamentar Onesia 

Babeș

Cameră 

decizională

29 iunie Aviz în 

procedură 

de urgență

8 septembrie Miercuri, 22 iulie 

2020, ora 11,00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Ședință on-line.

5. PLx 415/2020 Propunere legislativă pentru modificarea 

art.729 alin.(4) din Legea nr.134/2010 

privind Codul de procedură civilă

-  Referent: consilier parlamentar Onesia 

Babeș

Cameră 

decizională

29 iunie Aviz 8 septembrie Miercuri, 22 iulie 

2020, ora 11,00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Ședință on-line.
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