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0 1 2 3 4 5 6 7
1. PLx 662/2020 Propunere legislativă privind modificarea şi 

completarea Legii nr.73/1993 pentru 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Consiliului Legislativ
- Referent: consilier parlamentar Onesia 
Babeș

Prima Cameră 
TAC: 9.12.2020

26 octombrie Aviz în 
procedură 
de urgență

4 noiembrie Marți, 3 noiembrie 2020, 
ora 10,00.                          
Ședință on-line.

2. PLx 663/2020 Propunere legislativă pentru abrogarea 
art.210 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ
- Referent: consilier parlamentar 
dr.MarcelaMonica Stoica

Prima Cameră 
TAC: 9.12.2020

26 octombrie Aviz în 
procedură 
de urgență

4 noiembrie Marți, 3 noiembrie 2020, 
ora 10,00.                          
Ședință on-line.

3. PLx 666/2020 Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.163/2020 pentru completarea art.159 din 
Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar 
de pensii publice, precum şi pentru 
adoptarea unor măsuri în domeniul 
asigurării unor persoane în sistemul public 
de pensii
- Referent: consilier parlamentar Elena 
Zorilă

Cameră 
decizională

26 octombrie Aviz în 
procedură 
de urgență

9 noiembrie Marți, 3 noiembrie 2020, 
ora 10,00.                          
Ședință on-line.

Parlamentul României
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4. PLx 668/2020 Proiect de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.168/2020 pentru completarea Ordonanţei 
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 Valentin 
Laurențiu Gheorghiu

Cameră 
decizională

26 octombrie Aviz în 
procedură 
de urgență

9 noiembrie Marți, 3 noiembrie 2020, 
ora 10,00.                          
Ședință on-line.

5. PLx 670/2020 Propunere legislativă pentru modificarea 
art.1 din Legea nr.176/2010, privind 
integritatea în exercitarea funcţiilor şi 
demnităţilor publice, pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.144/2017 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi 
pentru modificarea şi completarea altor acte 
normative
- Referent: consilier parlamentar Onesia 
Babeș

Cameră 
decizională

26 octombrie Aviz 9 noiembrie Marți, 3 noiembrie 2020, 
ora 10,00.                          
Ședință on-line.
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