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1. PLx 503/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.112/2020 pentru 

asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul 

Ministerului Sănătăţii a sumelor necesare 

acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi 

serviciilor achiziţionate în cadrul Programului 

ROU-T-MOH "Abordarea provocărilor 

sistemului de sănătate privind controlul 

tuberculozei în România"

- Raportor: 

Cameră 

decizională

8.09.2020 Raport 21.09.2020

2. PLx 85/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.25/2020 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii, precum 

şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.158/2005 privind concediile şi 

indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

- Raportor: 

Cameră decizională 2.03.2020 Raport 17.03.2020
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3. PLx 545/2020 Proiect de Lege privind unele măsuri pentru 

reglementarea publicităţii în perioada de 

epidemie declarată şi pentru modificarea unor 

acte normative

- Raportor: 

Cameră decizională 8.09.2020 Aviz pentru Com. 

Industrii Com. 

Cultură

16.09.2020

4. PLx 584/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă 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

- Raportor: 

Cameră decizională 30.09.2020 Aviz pentru Com. 

Muncă

7.10.2020

5. PLx 11/2020 Proiect de Lege pentru modificarea şi 

completarea art.1 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.56/2015 privind plata 

tratamentului în străinătate al persoanelor a 

căror stare de sănătate a fost afectată în urma 

tragicului eveniment din data de 30 octombrie 

2015 produs în clubul Colectiv din municipiul 

Bucureşti

- Raportor: 

Cameră decizională 9.10.2020 Raport

PREŞEDINTE

Conf.Dr.Corneliu-Florin Buicu
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