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0 1 2 3 4 5 6 7
1. PLx 481/2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.34/2016 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.17/2000 
privind asistenţa socială a persoanelor 
vârstnice

Cameră 
decizională

24.10.2016 Raport 10.11.2016 Invitaţi: MMJS, MFP

2. PLx 360/2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.28 
alin.(3) din Legea nr.411/2004 privind 
fondurile de pensii administrate privat şi a 
art.90 alin.(3) din Legea nr.204/2006 privind 
pensiile facultative

Cameră 
decizională

17.10.2017 Raport 31.10.2017 Invitaţi: MMJS, ASF, MFP

3. PLx 365/2017 Proiect de Lege privind respingerea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.53/2017 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.53/2003 - Codul muncii

Cameră 
decizională

23.10.2017 Raport 7.11.2017 Invitaţi: MMJS

4. PLx 393/2017 Proiect de Lege pentru modificarea Legii 
nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi 
cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri

Cameră 
decizională

30.10.2017 Raport 14.11.2017 Invitaţi: MMJS
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5. PLx 450/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.70/2017 privind 
modificarea şi completarea Legii nr.160/1998 
pentru organizarea şi exercitarea profesiunii 
de medic veterinar

Cameră 
decizională

13.11.2017 Aviz pentru 
Com. 

Agricultură şi 
Com. 

Sănătate

21.11.2017 Invitaţi: ANSVSA, MADR

6. PLx 451/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.71/2017 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.42/2004 privind organizarea 
activităţii sanitar-veterinare şi pentru 
siguranţa alimentelor, precum şi pentru 
modificarea Ordonanţei Guvernului 
nr.83/2003 privind aprobarea posturilor de 
inspecţie la frontieră organizate în punctele 
de trecere a frontierei stabilite pentru 
importul, exportul şi tranzitul tipurilor de 
mărfuri supuse controalelor sanitare 
veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, 
precum şi condiţiile de aprobare a posturilor 
de inspecţie la frontieră responsabile pentru 
controalele sanitare veterinare ale animalelor 
vii provenite din ţări terţe şi pentru 
controalele sanitare veterinare şi pentru 
siguranţa alimentelor ale produselor 
alimentare şi hranei pentru animale provenite 
din ţări terţe

Cameră 
decizională

13.11.2017 Aviz pentru 
Com. 

Agricultură

22.11.2017 Invitaţi: ANSVSA, MADR

PREŞEDINTE
Adrian Solomon
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