
Nr.
crt.

Nr.
înregistrare

la CD

Denumirea iniţiativei legislative sau a 
problemei înscrise pe ordinea de zi şi 
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Data sesizării 
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sesizării

Termen de 
soluţionare Observaţii

0 1 2 3 4 5 6 7
1. PLx 255/2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.28/2009 privind 
reglementarea unor măsuri de protecţie 
socială
- Referent: expert Adriana Breazu

Cameră 
decizională

6.05.2009 Raport 4.06.2009 * invitaţi: MMFPS, MECI şi MFP

2. PLx 694/2008 Proiect de Lege pentru modificarea 
Ordonanţei Guvernului nr.10/2008 privind 
nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi 
ale personalului bugetar salarizat potrivit 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a 
salariilor de bază pentru personalul 
contractual din sectorul bugetar şi 
personalului salarizat potrivit anexelor nr.II si 
III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de 
stabilire a salariilor de bază în sectorul 
bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane 
care ocupă funcţii de demnitate publică, 
precum şi unele măsuri de reglementare a 
drepturilor salariale şi a altor drepturi ale 
personalului contractual salarizat prin legi 
speciale
- Referent: consilier Elena Mesaroş 

Cameră 
decizională

4.11.2008 Raport 18.12.2008 * invitaţi: MMFPS
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3. PLx 709/2008 Propunere legislativă pentru modificarea 

Legii nr.19/2000 privind sistemul public de 
pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
- Referent: consilier Elena Anghel

Cameră 
decizională

4.11.2008 Raport 18.12.2008 * invitaţi: MMFPS

4. PLx 710/2008 Propunere legislativă pentru modificarea 
alin.(2) al art.163 din Legea nr.19/2000 
privind sistemul public de pensii şi alte 
drepturi de asigurări sociale, cu modificările 
şi completările ulterioare
- Referent: consilier Elena Anghel

Cameră 
decizională

4.11.2008 Raport 18.12.2008 * invitaţi: MMFPS

5. PLx 248/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.40/2009 pentru 
modificarea şi completarea Legii 
învăţământului nr.84/1995 şi a Legii 
nr.128/1997 privind Statutul personalului 
didactic
- Referent: consultant Lidia Vlădescu

Prima Cameră 
TAC: 29.05.2009

4.05.2009 Aviz pentru 
Com. 

Învăţământ

11.05.2009 * invitaţi: MECI şi MFP

PREŞEDINTE
Victor Paul Dobre
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