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1. PLx 551/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.111/2021 pentru 
stabilirea unor măsuri de protecţie socială a 
angajaţilor şi a altor categorii profesionale în 
contextul interzicerii, suspendării ori limitării 
activităţilor economice, determinate de 
situaţia epidemiologică generată de 
răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
- Referent: consilier parlamentar Valentin 
Laurențiu Gheorghiu

Cameră 
decizională

8 
noiembrie

Aviz în 
procedură 
de urgență

25 
noiembrie

Marți, 16 noiembrie 2021, 
sala Comisiei (corp B4, etaj 
1M, camera 14), după votul 
final. 

2. PLx 552/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.105/2021 privind 
aprobarea şi implementarea Programului 
naţional de suport pentru copii, în contextul 
pandemiei de COVID-19 - "Din grijă pentru 
copii"
- Referent: consilier parlamentar dr.Marcela 
Monica Stoica

Cameră 
decizională

8 
noiembrie

Aviz în 
procedură 
de urgență

25 
noiembrie

Marți, 16 noiembrie 2021, 
sala Comisiei (corp B4, etaj 
1M, camera 14), după votul 
final. 
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3. PLx 554/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.114/2021 pentru 
modificarea unor acte normative, precum şi 
reglementarea unor măsuri în domeniul 
protecţiei drepturilor persoanelor cu 
dizabilităţi
- Referent: consilier parlamentar Elena Zorilă

Cameră 
decizională

8 
noiembrie

Aviz în 
procedură 
de urgență

25 
noiembrie

Marți, 16 noiembrie 2021, 
sala Comisiei (corp B4, etaj 
1M, camera 14), după votul 
final. 

4. PLx 555/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.115/2021 pentru 
completarea Legii nr.136/2020 privind 
instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii 
publice în situaţii de risc epidemiologic şi 
biologic
- Referent: consilier parlamentar dr.Marcela 
Monica Stoica

Cameră 
decizională

8 
noiembrie

Aviz în 
procedură 
de urgență

25 
noiembrie

Marți, 16 noiembrie 2021, 
sala Comisiei (corp B4, etaj 
1M, camera 14), după votul 
final. 

5. PLx 556/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.116/2021 privind 
modificarea şi completarea Legii nr.56/2020 
pentru recunoaşterea meritelor personalului 
medical participant la acţiuni medicale 
împotriva COVID-19
- Referent: consilier parlamentar Onesia 
Babeș

Cameră 
decizională

8 
noiembrie

Aviz în 
procedură 
de urgență

25 
noiembrie

Marți, 16 noiembrie 2021, 
sala Comisiei (corp B4, etaj 
1M, camera 14), după votul 
final. 

6. PLx 557/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.117/2021 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 – 
Codul muncii
- Referent: consilier parlamentar Elena Zorilă

Cameră 
decizională

8 
noiembrie

Aviz în 
procedură 
de urgență

25 
noiembrie

Marți, 16 noiembrie 2021, 
sala Comisiei (corp B4, etaj 
1M, camera 14), după votul 
final. 
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7. PLx 559/2021 Proiect de Lege pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.19/2020 privind organizarea şi 
desfăşurarea recensământului populaţiei şi 
locuinţelor din România în anul 2021
- Referent: consilier parlamentar Onesia 
Babeș

Cameră 
decizională

8 
noiembrie

Aviz 25 
noiembrie

Marți, 16 noiembrie 2021, 
sala Comisiei (corp B4, etaj 
1M, camera 14), după votul 
final. 

8. Diverse. Marți, 16 noiembrie 2021, 
sala Comisiei (corp B4, etaj 
1M, camera 14), după votul 
final. 
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