
Nr.
crt.

Nr.
înregistrare

la CD

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 248/2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.13/2008 pentru 
modificarea şi completarea Legii serviciilor 
comunitare de utilităţi publice nr.51/2006 şi a 
Legii serviciului de alimentare cu apă şi de 
canalizare nr.241/2006
- Reexaminare ca urmare a solicitării 
Preşedintelui României
(Prioritate legislativă)-Raport comun cu 
Comisia ptr. industrii
(retrimis pe 08.05.2012 ptr. raport 
suplimentar) 

Cameră 
decizională

8.05.2012 Raport 6.06.2012 Menținere raport

2. PLx 212/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.228/2008 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative
- (Guvern, adoptat de Senat)- Procedură de 
urgenţă
-Raport comun cu Comisia ptr. Industrii

Cameră decizională 30.03.2009 Raport 28.04.2009 Rp.preliminar 
11.06.2009 cu 
amendamente

a lucrărilor comisiei din ....

Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Comisia pentru administratie publica, amenajarea teritoriului si ech
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3. PLx 660/2009 Propunere legislativă pentru modificarea şi 

completarea Legii 101/2006 privind serviciul 
de salubrizare a localităţilor
(12 parlamentari PSD-PC, respinsă de 
Senat)
-Raport comun cu Comisia ptr. industrii

Cameră decizională 14.12.2009 Raport 4.02.2010 Rp.preliminar 
17.02.2010 
respingere

4. PLx 253/2010 Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii serviciului de salubrizare a 
localităţilor nr.101/2006
(1 senator PD-L, adoptat de Senat)
-Raport comun cu Comisia ptr. industrii 

Cameră decizională 3.05.2010 Raport 30.06.2010

5. PLx 258/2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii 
nr.101 din 25 aprilie 2006, a serviciului de 
salubrizare a localităţilor
.(1 senator PD-L, respinsă de Senat)
-Raport comun cu Comisia ptr. industrii 

Cameră decizională 3.05.2010 Raport 30.06.2010

6. PLx 713/2010 Proiect de Lege pentru modificarea alineatului 
(2) al articolului 7 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.16/2001 privind gestionarea 
deşeurilor industriale reciclabile
(3 deputaţi PD-L, adoptat de Senat)
-Raport comun cu Comisia ptr. industrii
(retrimis pe 19.06.2012 ptr. raport 
suplimentar)

Cameră decizională 19.06.2012 Raport 26.06.2012

7. PLx 773/2010 Propunere legislativă pentru completarea art.6 
din Ordonanţa de urgenţă nr.18/2009 privind 
creşterea performanţei energetice a blocurilor 
de locuinţe
(9 parlamentari, respinsă de Senat)  -Raport 
comun cu Comisia ptr. Industrii

Cameră decizională 29.11.2010 Raport 28.12.2010 Rp.preliminar de 
adoptare - C.Adm
Rp.preliminar de 
respingere - C.Ind

8. PLx 829/2010 Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii 101 din 2006 privind 
serviciul de salubrizare a localităţilor
(1 deputat PNL, respinsă de Senat) -Raport 
comun cu Comisia ptr. Industrii

Cameră decizională 29.11.2010 Raport 28.12.2010
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9. PLx 394/2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.40/2011 privind 
promovarea vehiculelor de transport rutier 
nepoluante şi eficiente din punct de vedere 
energetic
(Guvern, adoptat de Senat) 
-Procedură de urgenţă  -Raport comun cu 
Comisia ptr. industrii

Cameră decizională 14.06.2011 Raport 24.06.2011 Rp.prelimar 
adoptare cu 
amendamente 
2.08.2011

10. PLx 417/2011 Proiectul de Lege - Legea Turismului
.(Guvern, adoptat de Senat) 
-Procedură de urgenţă  -Raport comun cu 
Comisia ptr. industrii
(retrimis pe 15.11.2011 ptr. raport 
suplimentar)

Cameră decizională 15.11.2011 Raport 29.11.2011 Rp.prelimar 
respingere 
9.07.2012

11. PLx 565/2011 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.61/2011 pentru 
reglementarea unor măsuri privind finanţarea 
regiilor autonome aeroportuare cu specific 
deosebit, de interes local
(Guvern, adoptat de Senat) -Procedură de 
urgenţă 
-Raport comun cu Comisia ptr. industrii

Cameră decizională 31.10.2011 Raport 16.11.2011 Rp.prelimar de 
adoptare 29.11.2011

12. PLx 568/2011 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.64/2011 privind 
stocarea geologică a dioxidului de carbon
(Guvern, adoptat de Senat) -Procedură de 
urgenţă  
-Raport comun cu Comisia ptr. industrii
(retrimis pe 19.03.2012 ptr. raport 
suplimentar)

Cameră decizională 19.03.2012 Raport 26.03.2012
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13. PLx 589/2011 Proiectul Legii serviciului de administrare a 

domeniului public şi privat al unităţilor 
administrativ-teritoriale
(Guvern, respins de Senat)
(Prioritate legislativă)  -Raport comun cu 
Comisia ptr. Industrii

Cameră decizională 7.11.2011 Raport 30.11.2011 Rp.prelimar de 
adoptare 6.12.2011

14. PLx 176/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.164/2008 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind 
protecţia mediului
(Guvern, adoptat de Senat)  -Procedură de 
urgenţă 
-Raport comun cu Comisia ptr. agricultură

Cameră decizională 9.03.2009 Raport 7.04.2009 Rp.prelimar 
adoptare cu 
amendamente 
23.03.2010

15. PLx 177/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.154/2008 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind 
regimul ariilor naturale protejate, conservarea 
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice 
şi a Legii vânătorii şi a protecţiei fondului 
cinegetic nr.407/2006
-Procedură de urgenţă  (Prioritate 
legislativă)
-Raport comun cu Comisia ptr. agricultură

Cameră decizională 9.03.2009 Raport 7.04.2009

16. PLx 848/2010 Propunere legislativă pentru modificarea lit.b) 
a alin.(3) al art.4 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi 
acvacultura
. (4 deputaţi PSD-PC, respinsă de Senat) 
-Raport comun cu Comisia ptr. Agricultură

Cameră decizională 13.12.2010 Raport 11.02.2011 Rp.preliminar 
adoptare cu 
amendamente 
17.02.2011
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17. PLx 877/2010 Propunere legislativă pentru completarea art.33 

din Legea nr.46/2008 - Codul silvic
(4 deputaţi, respinsă de Senat) 
-Raport comun cu Comisia ptr. Agricultură

Cameră decizională 21.12.2010 Raport 21.02.2011 Rp.preliminar de 
respingere 
10.02.2011

18. PLx 878/2010 Propunere legislativă pentru completarea Legii 
nr.46/2008-Codul silvic
(6 deputaţi, respinsă de Senat) -Raport 
comun cu Comisia ptr. Agricultură

Cameră decizională 21.12.2010 Raport 14.02.2011 Rp.preliminar de 
respingere 
10.02.2011

19. PLx 879/2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii 
nr.46/2008 -Codul silvic
(3 parlamentari, respinsă de Senat) 
-Raport comun cu Comisia ptr. Agricultură

Cameră decizională 21.12.2010 Raport 21.02.2011 Rp.preliminar de 
respingere 
10.02.2011

20. PLx 72/2011 Propunere legislativă privind utilizarea, 
conservarea şi protejarea solului
(12 deputaţi, respinsă de Senat)-Raport 
comun cu Comisia ptr. agricultură
(retrimis pe 21.02.2012 ptr. raport 
suplimentar)

Cameră decizională 21.02.2012 Raport 6.03.2012

21. PLx 127/2011 Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.46/2008, privind Codul 
Silvic, cu modificările şi completările 
ulterioare
(9 senatori PNL, respinsă de Senat) 
-Raport comun cu Comisia ptr. Agricultură

Cameră decizională 21.03.2011 Raport 19.04.2011 Rp.preliminar 
respingere 
20.04.2011

22. PLx 211/2011 Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii apelor nr.107/1996
(12 deputaţi, adoptat de Senat)-Raport 
comun cu Comisia ptr. agricultură
(retrimis pe 08.05.2012 ptr. raport 
suplimentar)

Cameră decizională 8.05.2012 Raport 6.06.2012

23. PLx 573/2011 Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic
(13 parlamentari, adoptat de Senat) 
(Prioritate legislativă)
-Raport comun cu Comisia ptr. Agricultură

Cameră decizională 31.10.2011 Raport 23.11.2011 Rp.preliminar de 
adoptare 29.11.2011
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24. PLx 712/2011 Proiect de Lege pentru modificarea lit.f) a 

alin.(1) al art.9 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.196/2005 privind Fondul de 
mediu
(7 parlamentari, adoptat de Senat) 
-Raport comun cu Comisia ptr. Agricultură

Cameră decizională 12.12.2011 Raport Rp.preliminar de 
adoptare 22.02.2012

25. PLx 40/2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței 
de urgență a Guvernului nr.100/2011 privind 
darea în adminstrarea Ministerului Agriculturii 
și Dezvoltării Rurale - Agenția Națională 
pentru Pescuit și Acvacultură a unor terenuri 
aflate în proprietatea publică a statului și în 
administrarea Ministerului Mediului și 
Pădurilor -Administrația Națională "Apele 
Române"
(Guvern, adoptat de Senat) -Procedură de 
urgenţă  (Prioritate legislativă)
-Raport comun cu Comisia ptr. agricultură

Cameră decizională 10.04.2012 Raport 25.04.2012 Rp.prelimar de 
adoptare -C.Adm 
25.04.2012
Rp.prelimar de 
adoptare cu 
amendamente - 
C.Agric 3.07.2012

26. PLx 374/2009 Proiect de Lege privind protecţia minorilor ai 
căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate
. (5 senatori PD-L, adoptat de Senat)
-Raport comun cu Comisia ptr. Muncă

Cameră decizională 1.09.2009 Raport 22.09.2009 Rp.prelimar 
adoptare cu 
amendamente 
24.02.2010

27. PLx 147/2010 Propunere legislativă privind unele măsuri 
medico-sociale
(4 deputaţi, respinsă de Senat) -Raport 
comun cu Comisia ptr. Sănătate

Cameră decizională 7.04.2010 Raport 29.04.2010 Rp.prelimar de 
respingere 
24.02.2010

28. PLx 735/2011 Proiect de Lege privind construcţia şi 
modernizarea clădirilor destinate unităţilor de 
educaţie timpurie antepreşcolară(133 de 
deputaţi, adoptat de Senat) 
-Raport comun cu Comisia ptr. Învăţământ

Cameră decizională 5.12.2011 Raport 28.12.2011 Rp.preliminar 
adoptare 22.02.2012

29. PLx 611/2011 Propunere legislativă privind descentralizarea 
Arhivelor Naţionale(2 parlamentari UDMR, 
respinsă de Senat)
-Raport comun cu Comisia ptr. Cultură

Cameră decizională 7.11.2011 Raport Rp.preliminar 
repingere 6.12.2011
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30. PLx 157/2012 Propunere legislativă pentru modificarea și 

completarea Legii nr.544 din 12 octombrie 
2001 privind liberul acces la informațiile de 
interes public, cu completările și modificările 
ulterioare
(1 deputat PD-L, respinsă de Senat)   
-Raport comun cu Comisia cultură

Cameră decizională 29.05.2012 Raport 14.06.2012 Rp.preliminar 
respingere 
14.06.2012

31. PLx 248/2010 Propunere legislativă pentru modificarea 
articolului 5 din Titlul I al Legii nr.35/2008 
pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi 
Senatului şi pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor 
administraţiei publice locale, a Legii 
administraţiei publice locale nr.215/2001 şi a 
Legii nr.393/2004 privind statutul aleşilor 
locali
(1 deputat PNL, respinsă de Senat)-Raport 
comun cu Comisia juridică

Cameră decizională 3.05.2010 Raport 30.06.2010 Rp.preliminar 
respingere 
15.06.2010

32. PLx 251/2010 Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.106/2008 privind 
exproprierea pentru cauză de utilitate publică a 
terenurilor necesare lucrărilor miniere pentru 
exploatarea zăcămintelor de lignit
(8 parlamentari PSD-PC, respinsă de Senat) -
Raport comun cu Comisia juridică

Cameră decizională 3.05.2010 Raport 30.06.2010 Rp.preliminar cu 
amendamente 
24.06.2010

pag. 7 / 13



0 1 2 3 4 5 6 7
33. PLx 428/2010 Proiect de Lege pentru completarea Legii 

nr.35/2008 pentru alegerea Camerei 
Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.67/2004 pentru 
alegerea autorităţilor administraţiei publice 
locale, a Legii administraţiei publice locale 
nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind 
Statutul aleşilor locali
(25 parlamentari, adoptat de Senat) 
-Raport comun cu Comisia juridică 
(retrimis pe 12.10.2010 ptr. raport 
suplimentar)

Cameră decizională 12.10.2010 Raport 26.10.2010 Rp.preliminar 
respingere 
28.09.2010

34. PLx 436/2010 Propunere legislativă privind modificarea şi 
completarea Legii nr.35 pentru alegerea 
Camerei Deputaţilor şi Senatului şi pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.67/2004 
pentru alegerea autorităţilor administraţiei 
publice locale, a Legii administraţiei publice 
locale nr.215/2001 şi a Legii 393/2004, 
publicată în Monitorul Oficial al României 
nr.196 din 13 martie 2008
(1 deputat PNL, respinsă de Senat) -Raport 
comun cu Comisia juridică 

Cameră decizională 1.09.2010 Raport 22.09.2010 Rp.preliminar 
adoptare cu 
amendamente 
28.09.2010

35. PLx 571/2010 Proiect de Lege pentru completarea alineatului 
(17) al art.48 din Legea nr.35/2008 pentru 
alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi 
pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor 
administraţiei publice locale, a Legii 
administraţiei publice locale nr.215/2001 şi a 
Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor 
locali
(2 senatori, adoptat de Senat)  -Raport 
comun cu Comisia juridică

Cameră decizională 26.10.2010 Raport 9.11.2010 Rp.preliminar de 
adoptare cu 
amednamente 
C.Adm 10.12.2010
Rp.preliminar 
adoptare cu 
amendamente 
C.Juridica 
24.05.2011

pag. 8 / 13



0 1 2 3 4 5 6 7
36. PLx 336/2011 Proiect de Lege privind introducerea votului 

prin corespondenţă pentru cetăţenii români 
aflaţi în străinătate
(55 de parlamentari PD-L, adoptat de Senat) 
-Raport comun cu Comisia juridică

Cameră decizională 16.05.2011 Raport 14.06.2011

37. PLx 459/2011 Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea 
Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.67/2004 
pentru alegerea autorităţilor administraţiei 
publice locale, a Legii administraţiei publice 
locale nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 
privind Statutul aleşilor locali, precum şi 
pentru modificarea unor acte normative
(7 parlamentari PSD, adoptat de Senat)
-Raport comun cu Comisia juridică

Cameră decizională 27.06.2011 Raport 8.09.2011 Rp.preliminar 
respingere 
6.09.2011

38. PLx 546/2011 Proiect de Lege privind darea în administrarea 
autorităţilor administraţiei publice locale a 
unor bunuri aflate în domeniul public al 
statului
(4 parlamentari UDMR, adoptat de Senat)  
-Raport comun cu Comisia juridică

Cameră decizională 11.10.2011 Raport 2.11.2011

39. PLx 591/2011 Proiect de Lege privind contractarea serviciilor 
de consultanţă şi reprezentare juridică de către 
autorităţile publice centrale, companii/societăţi 
naţionale cu capital majoritar de stat şi regiile 
autonome
(8 deputaţi PD-L, adoptat de Senat) -Raport 
comun cu Comisia juridică

Cameră decizională 7.11.2011 Raport 30.11.2011 Rp.preliminar 
respingere 
7.12.2011
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40. PLx 633/2011 Propunere legislativă pentru modificarea şi 

completarea art.24 din Legea nr.171/2010 
privind stabilirea şi sancţionarea contrvenţiilor 
silvice, precum şi a Legii poliţiei locale 
nr.155/2010
. (1 deputat PD-L, respinsă de Senat)
-Raport comun cu Comisia juridică

Cameră decizională 16.11.2011 Raport 7.12.2011 Rp.preliminar 
adoptare 28.11.2011

41. PLx 647/2011 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.16/2011 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.20/1994 
privind măsuri pentru reducerea riscului 
seismic al construcţiilor existente
(Guvern, adoptat de Senat) (Prioritate 
legislativă) 
-Raport comun cu Comisia juridică 

Cameră decizională 21.11.2011 Raport 8.12.2011 Rp.preliminar 
adoptare 6.12.2011, 
rp.preliminar II 
adoptare cu 
amendamente 
27.06.2012 - C.Adm
Rp.preliminar 
adoptare cu 
amendamente 
14.06.2012 - 
C.juridica

42. PLx 757/2011 Proiect de Lege privind modificarea Legii 
nr.35/2008 pentru alegerea Camerei 
Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.67/2004 pentru 
alegerea autorităţilor administraţiei publice 
locale, a Legii administraţiei publice locale 
nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind 
Statutul aleşilor locali
(2 deputaţi PSD, adoptat de Senat) -Raport 
comun cu Comisia juridică

Cameră decizională 5.12.2011 Raport 28.12.2011 Rp.preliminar 
respingere 
23.02.2012
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43. PLx 41/2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței 

de urgență a Guvernului nr.101/2011 privind 
reglementarea condițiilor pentru vânzarea 
imobilelor, proprietate privată a statului , aflate 
în administrarea Regiei Autonome 
"Administrația Patrimoniului Protocolului de 
Stat ",a imobilelor proprietatea Regiei 
Autonome "Administrația Patrimoniului 
Protocolului de Stat ", precum și pentru 
modificarea unor acte normative
(Guvern, adoptat de Senat)
-Procedură de urgenţă  -Raport comun cu 
Comisia juridică

Cameră decizională 10.04.2012 Raport 25.04.2012 Rp.preliminar 
adoptare 25.04.2012

44. PLx 151/2012 Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea art.42 din Legea apelor 
nr.107/1996
(8 deputaţi, adoptat de Senat)   
-Raport comun cu Comisia juridică

Cameră decizională 29.05.2012 Raport 14.06.2012

45. PLx 277/2012 Propunere legislativă pentru modificarea și 
completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul 
funcționarilor publici și a Legii nr.35/2008 
pentru alegerea Camerei Deputaților și a 
Senatului și pentru modificarea și completarea 
Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților 
administrației publice locale, a Legii 
administrației publice locale nr.215/2001 și a 
Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor 
locali
. (6 senatori, respinsă de Senat) 
-Raport comun cu Comisia juridică

Cameră decizională 26.06.2012 Raport 12.09.2012 Rp.preliminar 
respingere 
4.09.2012 -
C.juridica
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46. PLx 301/2012 Propunere legislativă privind transmiterea unei 

suprafețe de teren din domeniul public al 
statului și din administrarea Agenției 
Domeniilor Statului în domeniul public al 
Municipiului Călărași și în administrarea 
Consiliului Local al Municipiului Călărași, 
județul Călărași, pentru realizarea obiectivului 
parc industrial
(5 parlamentari, respinsă de Senat)
-Raport comun cu Comisia juridică

Cameră decizională

47. PLx 302/2012 Propunere legislativă privind administrarea 
unei suprafețe de teren din domeniul public al 
statului și din administrarea Agenției 
Domeniilor Statului în domeniul public al 
Municipiului Oltenița și în administrarea 
Consiliului Local al Municipiului Oltenița, 
județul Călărași, pentru realizarea obiectivului 
parc industrial
(5 parlamentari, respinsă de Senat)
-Raport comun cu Comisia juridică

Cameră decizională 3.09.2012 Raport 18.09.2012

48. PLx 316/2012 Propunere legislativă pentru modificarea și 
completarea Legii nr.52/2003 privind 
transparența decizională în administrația 
publică
(1 deputat independent, respinsă de Senat)
-Raport comun cu Comisia juridică

Cameră decizională 3.09.2012 Raport 20.09.2012

49. PLx 318/2012 Propunere legislativă privind trecerea în 
proprietatea consiliilor locale a locuin țelor de 
serviciu în proprietatea Statului și administrate 
de Societatea Națională a Sării S.A. Sucursala 
Exploatarea Minieră Rm.Vâlcea
(10 deputaţi, respinsă de Senat)  -Raport 
comun cu Comisia juridică

Cameră decizională 3.09.2012 Raport 20.09.2012
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50. PLx 434/2011 Propunere legislativă privind transformarea 

cazărmile dezafectate din administrarea 
Ministerului Apărării Naţionale în 
administrarea consiliilor locale, în scopul 
transformării acestora în obiective de utilitate 
publică, cu caracter social
.(7 deputaţi, respinsă de Senat) 
-Raport comun cu Comisia ptr. apărare
(retrimis pe 14.06.2012 ptr. raport 
suplimentar)

Cameră decizională 14.06.2012 Raport 19.06.2012 Rp.preliminar 
respingere 
19.06.2012 -
C.aparare

51. PLx 540/2010 Proiect de Lege privind criza financiară şi 
insolvenţa unităţilor administrativ - teritoriale
(Guvern, respins de Senat)  -Procedură de 
urgenţă 
-Raport comun cu Comisia pentru buget şi 
Comisia juridică 

Cameră decizională 9.11.2010 Raport 22.11.2010 Rp.preliminar 
adoptare 8.12.2010

52. PLx 272/2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței 
de urgență a Guvernului nr.14/2012 pentru 
reglementarea unor măsuri financiare cu privire 
la programul național de dezvoltare a 
infrastructurii
(Guvern, adoptat de Senat) 
-Procedură de urgenţă
-Raport comun cu Comisia ptr. buget şi 
Comisia ptr. industrii

Cameră decizională 26.06.2012 Raport 11.09.2012 Rp.preliminar 
adoptare 20.09.2012

53. PLx 317/2012 Propunere legislativă pentru înființarea 
Institutului de Studii Diplomatice "Grigore 
Gafencu"
(28 de parlamentari, respinsă de Senat)
-Raport comun cu Comisia ptr. învăţământ 
şi Comisia ptr. pol. Externă

Cameră decizională 3.09.2012 Raport 20.09.2012

PREŞEDINTE
Bogdan Cantaragiu
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