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ORDINEA DE ZI 
a ședințelor Comisiei din zilele de 09, 10 și 11 februarie 2021 

 

Marți, 09 februarie 2021 
Ora 11.00 

 

I. RAPOARTE 
1. Proiect de Lege pentru completarea art.5 din Legea nr.35/2007 privind creșterea 

siguranței în unitățile de învățământ. PLx. 472/2020. Procedură de urgență. Raport comun cu 
Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului. Termen: 08 septembrie 2020. 
Inițiator: senator neafiliat Iliescu Cătălin Lucian. C.D. -Cameră decizională. 

2. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței nr.18/2009 privind 
organizarea și finanțarea rezidențiatului. PLx. 222/2020. Raport comun cu Comisia pentru 
sănătate și familie. Termen: 14 mai 2020. Inițiatori: senatori USR: Dinică Silvia-Monica, 
Dinu Nicoleta-Ramona, Dircă George-Edward, Fălcoi Nicu, Ghica Cristian, Goțiu Remus 
Mihai, Lungu Dan, Marussi George-Nicolae, Mihail Radu-Mihai, Presadă Florina-Raluca, 
Wiener Adrian. C.D. – Cameră decizională. 

 
II. AVIZE 

1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.212/2020 
privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative. PLx. 1/2021. Aviz. Procedură de urgență. Termen: 8  
februarie  2021.  Inițiator: Guvern.  C.D. –  Prima Cameră sesizată. 

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.174/2020 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează activitatea de sprijin 
financiar din fonduri externe nerambursabile, în contextul crizei provocate de COVID-19. PLx. 
14/2021. Aviz. Procedură de urgență. Termen: 11 februarie  2021.  Inițiator: Guvern.  C.D. –  
Cameră decizională.  

3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.182/2020 
pentru completarea 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, precum şi a art.6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.132/2020 privind măsuri de 
sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de 
răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei 
de muncă. PLx. 22/2021. Aviz. Procedură de urgență. Termen: 11 februarie  2021.  Inițiator: 
Guvern.  C.D. –  Cameră decizională.  

4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.187/2020 
pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.144/2020 privind unele măsuri pentru 
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alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfăşurării în condiţiile de prevenţie a 
activităţilor didactice aferente anului şcolar/universitar 2020/2021 în contextul riscului de 
infecţie cu coronavirus SARS-CoV-2. PLx. 26/2021. Aviz. Procedură de urgență. Termen: 11 
februarie  2021.  Inițiator: Guvern.  C.D. –  Cameră decizională. 

5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.192/2020 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi 
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum şi pentru modificarea lit.a) a art.7 din 
Legea nr.81/2018 privind reglementarea activităţii de telemuncă. PLx. 31/2021. Aviz. 
Procedură de urgență. Termen: 11 februarie  2021.  Inițiator: Guvern.  C.D. –  Cameră 
decizională. 

6. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.197/2020 
privind unele măsuri în domeniul asistenţei medicale pentru prevenirea şi combaterea efectelor 
pandemiei de COVID-19. PLx. 36/2021. Aviz. Procedură de urgență. Termen: 11 februarie  
2021.  Inițiator: Guvern.  C.D. –  Cameră decizională. 

7. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.198/2020 
pentru completarea 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. PLx. 37/2021. Aviz. Procedură de urgență. Termen: 11 februarie  2021.  Inițiator: 
Guvern.  C.D. –  Cameră decizională. 

 
III. DIVERSE 

 
Miercuri, 10 februarie și joi, 11 februarie 2021 

Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 
 
 
 

PREȘEDINTE 
Natalia-Elena INTOTERO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


