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0 1 2 3 4 5 se 7
1 183/2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.446/2006 

privind pregătirea populaţiei pentru apărare şi 

modificarea anexei nr.2 din Legea nr.273/2006 privind 

finanţele publice locale                                                               

Raportor Catalin Chiper

Camera 

decizională 

Raport 09.04.2020

2 Pl-x 

266/13.05.2

020

Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe 

drumurile publice                                                                           

Raportor Luminita Oprea

Camera 

decizională 

Raport 27.05.2020

3 PLx 545 

28.10.19

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.24/2019 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei Guvernului nr.83/2001 privind 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor 

publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa 

paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare 

regim permise de conducere şi înmatriculare a 

vehiculelor.                                                                                                                                                                                                                                                 

Raportor Catalin Chiper

Camera 

decizională 

Raport 

retrimitere 

de la plen 

10.03.2020

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională

ORDINE DE ZI a lucrărilor Comisiei din  26 mai  2020, ora 12.00
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4 PL-x nr. 

270/2020

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.71/2020 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.346/2006 privind organizarea şi 

funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale                                                                                                                                                                                                                                         

Raportor Catalin Chiper

Prima camera 

sesizata   

Raport procedura de 

urgenta TAC 

13.06.2020 

5 PL-x nr. 

271/2020

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.73/2020 privind desemnarea 

Serviciului de Telecomunicaţii Speciale ca integrator 

de servicii de comunicaţii critice destinate autorităţilor 

publice cu atribuţii în managementul situaţiilor de 

urgenţă                                                                                                  

Raportor Luminita Oprea

Prima camera 

sesizata   

Raport procedura de 

urgenta TAC 

16.06.2020 

6 PL-x nr. 

281/2020

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţã a Guvernului nr.48/2020 privind unele măsuri 

financiar-fiscale                                                                                               

Raportor Ina Filote

Camera 

decizională 

Aviz 27.05.2020

7 PL-x nr. 

286/2020

Proiect de Lege privind modificarea şi completarea 

Legii nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de 

încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii 

şi liniştii publice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Raportor Ina Filote

Camera 

decizională 

Aviz 27.05.2020
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8 PL-x nr. 

293/2020

Proiect de Lege pentru deschiderea de către Guvernul 

României a tratativelor diplomatice pentru încheierea 

unui acord cu Republica Ungaria privind deschiderea 

punctului internaţional de trecere a frontierei Beba 

Veche (România) - Kubekhaza (Ungaria)                                                                                                                            

Raportor Ina Filote

Camera 

decizională 

Aviz 27.05.2020

9 PL-x nr. 

297/2020

Proiect de Lege pentru simplificarea procedurii de 

declarare a beneficiarului real al unor persoane juridice 

prin modificarea şi completarea Legii nr.129/2019 

pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi 

finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative, precum şi prin 

modificarea Ordonanţei de Guvern nr.26/2000 cu 

privire la asociaţii şi fundaţii                                                                                                                                                                   

Raportor Ina Filote

Camera 

decizională 

Aviz 27.05.2020
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