Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Comisia pentru muncă şi protecţie socială

ORDINEA DE ZI
a lucrărilor comisiei din 23 septembrie 2008
Nr.
crt.
0
1.

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
5.05.2008
PLx 264/2008 Proiect de Lege pentru aprobarea
decizională
Ordonanţei Guvernului nr.16/2008 privind
nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi
ale personalului care îşi desfăşoară
activitatea în sistemul sanitar-veterinar
- Raportor:

Scopul
sesizării

Termen de
soluţionare

5
Raport

6
7
17.06.2008 * comun Comisia pentru
agricultură

2.

PLx 806/2007 Propunere legislativă pentru completarea
art.77 din Legea nr.19/2000 privind
sistemul public de pensii şi alte drepturi de
asigurări sociale
- Raportor:

Cameră
decizională

17.06.2008

Raport

20.09.2008

3.

PLx 438/2008 Proiect de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
59/2008 pentru modificarea Decretuluilege nr. 118/1990 privind acordarea unor
drepturi persoanelor persecutate din motive
politice de dictatura instaurată cu începere
de la 6 martie 1945, precum şi celor
deportate în străinătate ori constituite în
prizonieri
- Raportor:

Cameră
decizională

23.06.2008

Raport

22.09.2008
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Observaţii

0
4.

1
2
PLx 440/2008 Proiect de Lege pentru modificarea şi
completarea Legii nr.17/2000 privind
asistenţa socială a persoanelor vârstnice,
republicată
- Raportor:

3
Cameră
decizională

4
23.06.2008

5
Raport

6
22.09.2008

5.

PLx 257/2008 Proiect de Lege privind aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr.4/2008 pentru
modificarea şi completarea Legii
nr.109/2005 privind instituirea
indemnizaţiei pentru activitatea de liberprofesionist a artiştilor interpreţilor sau
executanţi din România
- Raportor:
PLx 290/2008 Proiect de Lege pentru respingerea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
14/2008 pentru acordarea unui ajutor
suplimentar familiilor şi persoanelor
singure cu venituri reduse, care utilizează
gaze naturale pentru încălzirea locuinţei
- Raportor:

Cameră
decizională

5.05.2008

Raport

17.06.2008 * comun Comisia pentru
cultură

Cameră
decizională

12.05.2008

Raport

17.06.2008 * comun Comisia pentru
industrii

30.09.2008

6.

7.

PLx 446/2008 Proiect de Lege pentru modificarea şi
complectarea Legii nr.346/2002 privind
asigurarea pentru accidente de muncă şi
boli profesionale
- Raportor:

Cameră
decizională

23.06.2008

Raport

8.

PLx 825/2007 Propunere legislativă privind sistemul
public de pensii pentru agricultori
- Raportor:

Cameră
decizională

3.12.2007

Raport

PREŞEDINTE
Gheorghe Barbu
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