Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională

ORDINEA DE ZI a lucrărilor comisiei din 9 februarie 2020, ora 11.00

Nr.
crt.
0
1.

2.

Nr.
Denumirea iniţiativei legislative sau a
Competenţa CD
Data sesizării
înregistrare
problemei înscrise pe ordinea de zi şi
potrivit art.75
comisiei
la CD
menţionarea raportorilor
din Constituţie
1
2
3
4
Cameră
1.02.2021
PLx 20/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei
decizională
de urgenţã a Guvernului nr.180/2020 pentru
modificarea şi completarea Legii nr.136/2020
privind instituirea unor măsuri în domeniul
sănătăţii publice în situaţii de risc
epidemiologic şi biologic, a Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind
concediile şi indemnizaţiile de asigurări
sociale de sănătate, precum şi pentru
stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea
concediilor medicale
- Raportor: Luminița Oprea
PLx36/2021

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
- Raportor: Luminița Oprea

Cameră
decizională
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1.02.2021

Scopul
sesizării

Termen de
soluţionare

Observaţii

5
Aviz

7
11.02.2021 Ministerul Sănătății

Aviz

11.02.2021 Ministerul Sănătății

0
3.

4.

1
PLx8/2021

2
Proiectul de Lege privind aprobarea
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.
164/2020 pentru completarea Ordonanței de
urgență a Guvernului nr.57/2019 privind
Codul administrativ
- Raportor: Daria Cotoc

PLx 19/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
de urgenţã a Guvernului nr.179/2020 privind
instituirea unor măsuri pentru asigurarea
resurselor umane necesare instituţiilor din
cadrul sistemului naţional de apărare, ordine
publică şi securitate naţională, Ministerului
Sănătăţii şi unităţilor subordonate, unităţilor
sanitare şi serviciilor de asistenţă socială în
contextul situaţiei epidemiologice
determinate de răspândirea coronavirusului
SARS-CoV-2- Raportor : Ina Filote

3
Cameră
decizională

4
1.02.2021

5
Aviz

7
11.02.2021 Ministerul Apărării Naționale,
Agenția Națională a
Funcționarilor Publici

Cameră
decizională

1.02.2021

Aviz

11.02.2021 Ministerul Sănătății, Ministerul
Afacerilor Interne, Ministerul
Apărării Naționale

PREȘEDINTE
CONSTANTIN ȘOVĂIALĂ
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