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

15/2021

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.175/2020 pentru completarea unor acte normative cu incidenţă în 

protecţia animalelor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri 

organizatorice                                                                                                  

Raportor - Catalin Chiper

Cameră 

decizională

01.02.202 Raport  23.02.2021 Ministerul Afacerilor 

Interne

2 PL-x nr. 

25/2021

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.186/2020 privind instituirea unor măsuri urgente pentru asigurarea 

necesarului de medici pe durata riscului epidemiologic generat de 

pandemia de COVID-19 şi pentru modificarea art.11 din Legea 

nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea 

efectelor pandemiei de COVID-19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Raportor - Luminita Oprea

Cameră 

decizională

01.02.202 Raport  23.02.2021 Ministerul Afacerilor 

Interne

3 PL-x nr. 

33/2021

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.194/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.11/2020 privind stocurile de urgenţă medicală, precum şi unele 

măsuri aferente instituirii carantinei                                                                                                                       

Raportor - Luminita Oprea

Cameră 

decizională

01.02.202 Raport  23.02.2021 Ministerul Afacerilor 

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

28/2021

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.189/2020 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.38/2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată 

a statului, din administrarea şi evidenţa proprie a Ministerului Apărării 

Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Justiţiei - 

Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate 

acesteia în administrarea unor operatori economici din industria de 

apărare, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi 

Turismului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Raportor - Daria Cotoc 

Cameră 

decizională

01.02.202 Raport 23.02.2021 Administraţia 

Naţională a 

Rezervelor de Stat şi 

Probleme Speciale
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