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0 1 2 3 4 5 6 7
1. PLx 768/2011 Studiu individual - Proiect de Lege pentru 

aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.91/2011 privind desemnarea 
Spitalului Județean de Urgență Timișoara ca 
operator medical al unui elicopter aflat în 
administrarea Ministerului Administrației și 
Internelor și aprobarea modului de operare, 
funcționare și finanțare a asistenței de 
urgență acordate cu acest elicopter

Cameră 
decizională

19.12.2011 Raport 7.02.2012

2. PLx 34/2012 Studiu individual -Proiect de Lege privind 
aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.99/2011 pentru asigurarea de la 
bugetul de stat, prin bugetul Ministerului 
Sănătății, a sumelor necesare acoperirii plății 
TVA aferente bunurilor și serviciilor 
achiziționate în cadrul programelor privind 
combaterea HIV/SIDA și a tuberculozei în 
România, implementate de fundația 
Romanian Angel Appeal

Cameră decizională 12.03.2012 Raport 27.03.2012

3. PLx 587/2011 Studiu individual -Propunere legislativă 
pentru modificarea şi completarea art.10 fin 
Legea nr.458/2002 privind calitatea apei 
potabile

Cameră decizională 21.02.2012 Raport 6.03.2012

a lucrărilor comisiei din ziua de 24.04.2012
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4. PLx 59/2012 Studiu individual -Proiect de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.124/2011 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative care 
reglementează acordarea de beneficii de 
asistenţă socială

Cameră decizională 10.04.2012 pentru Com. M 17.04.2012

5. PLx 74/2012 Studiu individual -Proiect de Lege privind 
modificarea art.5 alin.(1) literele d), i), j) a 
Legii nr.341/2004 a recunoştinţei faţă de eroii-
martiri şi luptătorii care au contribuit la 
victoria Revoluţiei române din decembrie 
1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au 
jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma 
revoltei muncitoreşti anticomuniste de la 
Braşov din noiembrie 1987

Cameră decizională 10.04.2012 pentru Com. Ju 23.04.2012

6. PLx 81/2012 Studiu individual -Proiect de Lege privind 
modificarea şi completarea Legii nr.217/2003 
pentru prevenirea şi combaterea violenţei în 
familie

Cameră decizională 10.04.2012 m. Juridică Com 23.04.2012

VICEPREŞEDINTE
Cristina Dobre
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