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Nr.
crt.

Nr.
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Denumirea iniţiativei legislative sau a 
problemei înscrise pe ordinea de zi şi 

menţionarea raportorilor

Competenţa CD 
potrivit art.75 
din Constituţie

Data sesizării 
comisiei

Scopul 
sesizării

Termen de 
soluţionare Observaţii

0 1 2 3 4 5 6 7
1. Plx 554/2009 Propunere legislativă privind eliminarea pensiilor 

speciale
- Raportor: 

Cameră
decizională

2.11.2009 Aviz pentru
Com. Muncă

16.11.2009

2. PLx 563/2009 Proiect de Lege privind unele măsuri în domeniul 
muncii şi asigurărilor sociale
- Raportor: 

Cameră
decizională

4.11.2009 Aviz pentru
Com. Muncă

16.11.2009

3. Plx 614/2009 Propunere legislativă privind încadrarea în condiţii 
speciale a unor locuri de muncă din carierele de 
extracţie a lignitului prin lucrări miniere la zi         - 
Raportor:                                                                        

Cameră
decizională

15.12.2009 Aviz pentru
Com. Muncă

28.12.2009

4. Plx 615/2009 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.148/2005 privind 
susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr.7/2007                                                                        - 
Raportor: 

Cameră
decizională

15.12.2009 Aviz pentru
Com. Muncă

28.12.2009

5. PLx 620/2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.10/2009 privind dreptul studenţilor 
înmatriculaţi la formele de învăţământ la distanţă sau 
cu frecvenţă redusă de a continua studiile la programe 
de studii de licenţă autorizate să funcţioneze provizoriu 
sau acreditate                         - Raportor: 

Cameră
decizională

15.12.2009 Aviz pentru
Com. Invăţământ

28.12.2009
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6. Plx 649/2009 Propunere legislativă pentru modificarea şi 

completarea Hotărârii Guvernului nr.1251/2005 
privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii de 
învăţare, instruire, compensare, recuperare şi protecţie 
specială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe 
educative speciale din cadrul sistemului de învăţământ 
special şi special integrat                         - Raportor:  

Cameră
decizională

15.12.2009 Aviz pentru
Com. Invăţământ

28.12.2009

7. Plx 655/2009 Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap             
- Raportor:  

Cameră
decizională

15.12.2009 Aviz pentru
Com. Muncă

28.12.2009

8. Plx 667/2009 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al 
art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat 
pentru copii                                                     - 
Raportor:   

Cameră
decizională

15.12.2009 Aviz pentru
Com. Muncă

28.12.2009

9. Plx 670/2009 Propunere legislativă pentru modificarea Legii 
nr.63/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, 
republicată în M.Of. nr.300 din 7 Mai 2009                    
- Raportor:    

Cameră
decizională

15.12.2009 Aviz pentru
Com. Muncă

28.12.2009

10. Plx 676/2009 Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de 
război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi 
văduvelor de război, modificată şi completată prin 
Legea nr.303/2007                                                     - 
Raportor:     

Cameră
decizională

15.12.2009 Aviz pentru
Com. Muncă

28.12.2009

11. Plx 677/2009 Propunere legislativă privind modificarea şi 
completarea Legii nr.44 din 1994, republicată, privind 
veteranii de război, precum şi unele drepturi ale 
invalizilor şi văduvelor de război                                     
- Raportor:     

Cameră
decizională

15.12.2009 Aviz pentru
Com. Muncă

28.12.2009

12. PLx 695/2009 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.15/2003 
privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea 
unei locuinţe proprietate personală                                  
- Raportor:    

Cameră
decizională

16.12.2009 Aviz pentru
Com. 

Administraţie 
publică

28.12.2009

PREŞEDINTĂ 

Cristina Ancuţa Pocora                                                                                                  
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