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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 425/2014 Proiect de Lege pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei 
contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în 
domeniul sănătăţii

Cameră 
decizională

16.09.2014 Raport comun 
cu Comisia 

pentru 
sanatate

2.10.2014 S-a primit raport 
preliminar de respingere de 
la Comisia pentru Sanatate.
Raport comun de 
respingere -finalizarea 
procedurii legislative

2. PLx 360/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.32/2018 pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unor 
contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în 
domeniul sănătăţii

Cameră 
decizională

6.06.2018 Raport comun 
cu Comisia 

pentru 
sanatate

19.06.2018 INITIATOR: Guvern

S-a primit raport 
preliminar de adoptare in 
forma adoptata de Senat 
(forma prezentata de 
Guvern), din partea 
Comisiei pentru Sanatate

3. PLx 272/2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei
de urgenţã a Guvernului nr.28/2019 pentru
modificarea art.3 4 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unor
contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în
domeniul sănătăţii

Cameră 
decizională

11.06.2019 Raport comun 
cu Comisia 

pentru 
sanatate

20.06.2019 INITIATOR: Guvern

S-a primit raport 
preliminar de adoptare in 
forma adoptata de Senat 
(forma prezentata de 
Guvern), din partea 
Comisiei pentru Sanatate
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4. PLx 59/2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.111/2018 pentru 
completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unor 
contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în 
domeniul sănătăţii

Cameră 
decizională

25.02.2019 Raport 
preliminar 

pentru 
Comisia 
pentru 

sanatate

12.03.2019 INITITOR: Guvern

5. PLx 352/2020 Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.70/2020 privind 
reglementarea unor măsuri, începând cu data 
de 15 mai 2020, în contextul situaţiei 
epidemiologice determinate de răspândirea 
coronavirusului SARS-CoV-2, pentru 
prelungirea unor termene, pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.227/2015 privind 
Codul Fiscal, a Legii educaţiei naţionale 
nr.1/2011, precum şi a altor acte normative

Cameră 
decizională

10.06.2020 Aviz pentru 
Com. Muncă 
Com. Juridică

15.06.2020 INITIATOR: Guvern

6. PLx 392/2020 Proiect de Lege privind unele măsuri 
administrative şi fiscale

Cameră 
decizională

24.06.2020 Aviz pentru 
Com. Juridică

29.06.2020 INITIATORI: 3 
deputati+senatori, din care:
deputat - PRO Europa;
senator - neafiliati;
senator - UDMR

7. PLx 170/2020 Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii-Cadru nr.153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice

Cameră 
decizională

29.04.2020 Aviz pentru 
Com. Muncă

7.05.2020 INITIATORI: 3 deputati, 
din care: PSD si Minoritati

INVITATI: Ministerul 
Mediului

PREŞEDINTE,
Sorin LAZAR
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