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1. PLx 572/2020 Proiect de Lege privind efectuarea unui 

test de proporţionalitate anterior 

adoptării unor noi reglementări 

referitoare la profesii

Cameră 

decizională

30 septembrie Aviz în 

procedură de 

urgență

13 

octombrie

Luni, 5 ocotombrie 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Studiu individual.

2. PLx 573/2020 Proiect de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.126/2020 pentru modificarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.158/2005 privind concediile şi 

indemnizaţiile de asigurări sociale de 

sănătate şi instituirea unor măsuri 

privind indemnizaţiile de asigurări 

sociale de sănătate

Cameră 

decizională

30 septembrie Aviz în 

procedură de 

urgență

13 

octombrie

Luni, 5 ocotombrie 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Studiu individual.
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3. PLx 574/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.133/2020 privind unele măsuri 

pentru sprijinirea categoriilor de elevi 

cei mai defavorizaţi care beneficiază de 

sprijin educaţional pe bază de tichete 

sociale pe suport electronic pentru 

sprijin educaţional acordate din fonduri 

externe nerambursabile precum şi 

unele măsuri de distribuire a acestora

Cameră 

decizională

30 septembrie Aviz în 

procedură de 

urgență

13 

octombrie

Luni, 5 ocotombrie 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Studiu individual.

4. PLx 579/2020 Proiect de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.142/2020 pentru prelungirea 

termenelor privind depunerea unor 

documente prevăzute în sarcina 

asociaţiilor şi fundaţiilor

Cameră 

decizională

30 septembrie Aviz în 

procedură de 

urgență

13 

octombrie

Luni, 5 ocotombrie 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Studiu individual.

5. PLx 581/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.144/2020 privind unele măsuri 

pentru alocarea de fonduri externe 

nerambursabile necesare desfăşurării în 

condiţii de prevenţie a activităţilor 

didactice aferente anului şcolar 

2020/2021 în contextul riscului de 

infecţie cu coronavirus SARSCov2

Cameră 

decizională

30 septembrie Aviz în 

procedură de 

urgență

13 

octombrie

Luni, 5 ocotombrie 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Studiu individual.
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6. PLx 582/2020 Proiect de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.145/2020 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii, a 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.158/2005 privind concediile şi 

indemnizaţiile de asigurări sociale de 

sănătate, pentru abrogarea unor 

prevederi legale, precum şi pentru 

stabilirea unor măsuri în domeniul 

sănătăţii

Cameră 

decizională

30 septembrie Aviz în 

procedură de 

urgență

13 

octombrie

Luni, 5 ocotombrie 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Studiu individual.

7. PLx 584/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţã 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

Cameră 

decizională

30 septembrie Aviz în 

procedură de 

urgență

13 

octombrie

Luni, 5 ocotombrie 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Studiu individual.

8. PLx 586/2020 Proiect de Lege pentru completarea 

Legii nr.53/2003 - Codul muncii

Cameră 

decizională

30 septembrie Aviz în 

procedură de 

urgență

13 

octombrie

Luni, 5 ocotombrie 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Studiu individual.

9. PLx 587/2020 Proiect de Lege privind acordarea 

indemnizaţiei de scurtă durată

Cameră 

decizională

30 septembrie Aviz în 

procedură de 

urgență

13 

octombrie

Luni, 5 ocotombrie 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Studiu individual.

10. PLx 589/2020 Proiect de Lege privind protecţia şi 

promovarea drepturilor familiilor 

numeroase

Cameră 

decizională

30 septembrie Aviz în 

procedură de 

urgență

13 

octombrie

Luni, 5 ocotombrie 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Studiu individual.
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11. PLx 590/2020 Proiect de Lege pentru acordarea unui 

stimulent de risc pentru personalul din 

învăţământ în contextul situaţiei 

epidemiologice determinate de 

răspîndirea coronavirusului SARS

CoV-2

Cameră 

decizională

30 septembrie Aviz în 

procedură de 

urgență

13 

octombrie

Luni, 5 ocotombrie 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Studiu individual.

12. PLx 592/2020 Propunere legislativă pentru 

modificarea alin.(3) al art.4
3 

din 

Ordonanţa de urgenţa nr.21/2004 

privind Sistemul Naţional de 

Management al Situaţiilor de Urgenţă 

şi a Legii nr.55/2020 privind unele 

măsuri pentru prevenirea şi combaterea 

efectelor pandemiei de COVID-19

Cameră 

decizională

30 septembrie Aviz în 

procedură de 

urgență

13 

octombrie

Luni, 5 ocotombrie 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Studiu individual.

13. PLx 594/2020 Proiect de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.119/1996 cu 

privire la actele de stare civilă, precum 

şi pentru abrogarea Ordonanţei 

Guvernului nr.41/2003 privind 

dobândirea şi schimbarea pe cale 

administrativă a numelor persoanelor 

fizice

Cameră 

decizională

30 septembrie Aviz 13 

octombrie

Luni, 5 ocotombrie 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Studiu individual.
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