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0 1 2 3 4 5 6 7
1. PLx 440/2019 Proiectul Legii Magniţki privind 

instituirea unor sancţiuni în privinţa 
cetăţenilor străini responsabili pentru 
încălcarea gravă a drepturilor omului
- Referent: consilier parlamentar Onesia 
Babeș

Cameră 
decizională

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

2. PLx 6/2021 Propunere legislativă pentru modificarea 
şi completarea art.54 din Legea 
nr.304/2004 privind organizarea judiciară
- Referent: consilier parlamentar 
Valentin Lauren'iu Gheorghiu

Prima Cameră 
sesizată 

3 martie Aviz 25 martie Marți, 16 martie 2021,  
sala Comisiei (corp B4, 
etaj 1M, camera 14), 
după votul final.

3. PLx 79/2021 Propunere legislativă pentru completarea 
art.12 din Legea nr.1/2011 a educaţiei 
naţionale
- Referent: consilier parlamentar Elena 
Zorilă

Prima Cameră 
sesizată 

8 martie Aviz 30 martie Marți, 16 martie 2021,  
sala Comisiei (corp B4, 
etaj 1M, camera 14), 
după votul final.
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4. PLx 80/2021 Propunere legislativă pentru modificarea 

şi completarea Legii educaţiei naţionale 
nr.1/2011
- Referent: consilier parlamentar Elena 
Zorilă

Prima Cameră 
sesizată 

8 martie Aviz 30 martie Marți, 16 martie 2021,  
sala Comisiei (corp B4, 
etaj 1M, camera 14), 
după votul final.

5. PLx 114/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.224/2020 privind unele măsuri pentru 
acordarea de sprijin financiar pentru 
întreprinderile din domeniul turismului, 
structuri de cazare, structuri de 
alimentaţie şi agenţii de turism, a căror 
activitate a fost afectată în contextul 
pandemiei COVID 19
- Referent: consilier parlamentar 
dr.Marcela Monica Stoica

Cameră 
decizională

8 martie Aviz  în 
procedură de 

urgență

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

6. PLx 117/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.3/2021 privind unele măsuri pentru 
recrutarea şi plata personalului implicat 
în procesul de vaccinare împotriva 
COVID 19 şi stabilirea unor măsuri în 
domeniul sănătăţii
- Referent: consilier parlamentar 
dr.Marcela Monica Stoica

Cameră 
decizională

8 martie Aviz  în 
procedură de 

urgență

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

7. PLx 120/2021 Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.4/2021 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ
-  Referent: consilier parlamentar 
dr.Marcela Monica Stoica

Cameră 
decizională

10 martie Aviz  în 
procedură de 

urgență

1 aprilie Marți, 16 martie 2021,  
sala Comisiei (corp B4, 
etaj 1M, camera 14), 
după votul final.
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8. PLx 121/2021 Proiect de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.5/2021 pentru completarea art.252   din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.70/2020 privind reglementarea unor 
măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, 
în contextul situaţiei epidemiologice 
determinate de răspândirea 
coronavirusului SARS-CoV-2, pentru 
prelungirea unor termene, pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii 
educaţiei naţionale nr.1/2011, precum şi a 
altor acte normative
- Referent: consilier parlamentar Elena 
Zorilă

Cameră 
decizională

10 martie Aviz  în 
procedură de 

urgență

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

9. PLx 122/2021 Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.7/2021 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.3/2021 privind unele 
măsuri pentru recrutarea şi plata 
personalului implicat în procesul de 
vaccinare împotriva COVID-19 şi 
stabilirea unor măsuri în domeniul 
sănătăţii
- Referent: consilier parlamentar 
dr.Marcela Monica Stoica

Cameră 
decizională

10 martie Aviz  în 
procedură de 

urgență

1 aprilie Marți, 16 martie 2021,  
sala Comisiei (corp B4, 
etaj 1M, camera 14), 
după votul final.
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10. PLx 123/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.8/2021 privind unele măsuri fiscal-
bugetare, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative
- Referent: consilier parlamentar Elena 
Zorilă

Cameră 
decizională

10 martie Aviz  în 
procedură de 

urgență

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

Iusein Ibram
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