
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 348/2012 Propunere legislativă privind înființarea, 

funcționarea și organizarea cabinetelor de 
consiliere pentru criza de sarcină

Cameră 
decizională

24.09.2012 Raport 4.10.2012

2. PLx 100/2012 Proiect de Lege privind protecţia copiilor ai 
căror părinţi sunt plecaţi temporar în 
străinătate

Cameră decizională 7.05.2012 Raport 22.05.2012

3. PLx 240/2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței 
de urgență a Guvernului nr.6/2012 pentru 
completarea Ordonanței Guvernului 
nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea 
rezidențiatului

Cameră decizională 12.06.2012 Raport 18.06.2012

4. PLx 397/2012 Propunere legislativă pentru completarea 
art.20 din Legea nr.448/2006 privind 
protecția și promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap

Cameră decizională 1.10.2012 Raport 18.10.2012

5. PLx 48/2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței 
de urgență a Guvernului nr.110/2011 pentru 
modificarea și completarea unor acte 
normative în domeniile sănătății și protecției 
sociale

Cameră decizională 10.04.2012 Raport 25.04.2012
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6. PLx 347/2012 Propunere legislativă pentru modificarea și 

completarea Ordonanței de Urgență a 
Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unei 
contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în 
domeniul sănătății

Cameră decizională 24.09.2012 Raport 4.10.2012

7. PLx 213/2012 Proiect de Lege pentru modificarea și 
completarea Legii nr.151/2010 privind 
serviciile specializate integrate de sănătate, 
educație și sociale adresate persoanelor cu 
tulburări din spectrul autist și cu tulburări de 
sănătate mintală asociate

Cameră decizională 29.05.2012 Raport 20.06.2012

8. PLx 331/2012 Propunere legislativă privind modificarea și 
completarea Legii nr.151/2010 privind 
serviciile specializate integrate de sănătate, 
educație și sociale adresate persoanelor cu 
tulburări din spectrul autist și cu tulburări de 
sănătate mintală

Cameră decizională 24.09.2012 Raport 1.10.2012

9. PLx 427/2012 Proiect de Lege pentru aprobarea contului 
anual de execuție a bugetului de stat, a 
contului anual de execuție a bugetului 
Fondului național unic de asigurări sociale de 
sănătate și a contului general anual al datoriei 
publice aferente anului 2011

9.10.2012 z pentru Com. B 31.10.2012

10. PLx 429/2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței 
Guvernului nr.13/2012 cu privire la 
rectificarea bugetului de stat pe anul 2012

9.10.2012 z pentru Com. B 31.10.2012

11. PLx 322/2012 Propunere legislativă pentru modificarea art.6 
din Legea nr.263/2007 privind înființarea, 
organizarea și funcționarea creșelor

a Cameră TAC: 1.11 8.10.2012 Com. Administ 15.10.2012

12. Dezbaterea Raportului de activitate al Agenţiei Naţionale AntiDoping pe anul 2011

PREŞEDINTE
Rodica Nassar
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