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1.1. PLx 420/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţã a Guvernului nr.96/2021 privind 

acordarea de sprijin şi asistenţă de către 

statul român cetăţenilor străini sau 

apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite

Raportor: Luminița Oprea

Cameră 

decizională

14.10.2021 Raport comun 

cu Comisia 

pentru 

politică 

externă

26.10.2021 Ministerul Afacerilor Externe

2.

PL-x 333/2021

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţã a Guvernului nr.81/2021 privind 

aprobarea metodelor de intervenţie imediată 

pentru prevenirea şi combaterea atacurilor 

exemplarelor de urs brun asupra persoanelor 

şi bunurilor acestora, în intravilanul 

localităţilor, precum şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative - 

Raportor: Luminița Oprea

Camera 

deputaților
15.09.2021 Raport comun 05.10.2021

Ministerul Mediului,Apelor și 

Pădurii

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională

ORDINEA DE ZI a lucrărilor comisiei din 26 octombrie 2021, după votul final
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3. Plx 463/2021

Proiect de Lege privind modificarea Legii 

nr.129/2019 pentru prevenirea şi combaterea 

spălării banilor şi finanţării terorismului, 

precum şi pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative - Raportor: Ina  Filote

Cameră 

decizională
18.10.2021 Aviz 28.10.2021

Oficiul Național pentru 

Prevenirea și Combaterea  

Spălarii Banilor 

4. PL-x 428/2021 Proiect de Lege pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative în domeniul 

comunicaţiilor electronice şi pentru stabilirea 

unor măsuri de facilitare a dezvoltării 

reţelelor de comunicaţii electronice

Raportor: Ina Filote

Primă Cameră 11.10.2021 Aviz 21.10.2021 ANCOM, Ministerul 

Comunicațiilor

5. PL-x 389/2021

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţã a Guvernului nr.73/2021 privind 

unele măsuri pentru valorificarea 

concentratelor tehnice de uraniu din stocul 

de siguranţă şi consum, constituit în perioada 

2009-2011, aflat în proprietatea privată a 

statului şi în administrarea Companiei 

Naţionale a Uraniului - S.A., precum şi 

pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.193/2018 pentru reglementarea 

principiilor privind asigurarea strategiei 

naţionale a României referitoare la 

menţinerea ciclului nuclear integrat, prin 

asigurarea materiei prime pentru fabricarea 

combustibilului nuclear necesar funcţionării 

unităţilor de la Centrala Nuclearoelectrică de 

la Cernavodă                  Raportor: Mircea 

Stan

Cameră 

decizională
28.09.2021 Aviz 07.10.2021 Ministerul Economiei
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6. PL-x 417/2021

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţã a Guvernului nr.92/2021 privind 

regimul deşeurilor                                          

Raportor: Mircea Stan 

Cameră 

decizională
05.09.2021 Aviz 14.10.2021 Ministerul Mediului

PREȘEDINTE

CONSTANTIN ȘOVĂIALĂ
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