
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. Întâlnirea membrilor comisiei cu doamna 

Rovana Plumb, ministrul muncii, familiei, 
protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, pe 
tema iniţiativelor legislative care vizează 
sistemul public de pensii

2. PLx 404/2014 Propunere legislativă privind stabilirea unor 
măsuri în domeniul pensiilor acordate 
beneficiarilor proveniţi din rândul aparatului 
auxiliar de specialitate al instanţelor 
judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă 
acestea, din rândul personalului diplomatic şi 
consular, din rândul funcţionarilor publici 
parlamentari, din rândul deputaţilor şi 
senatorilor, din rândul personalului aeronautic 
civil navigant profesionist din aviaţia civilă şi 
din cadrul Curţii de Conturi

Cameră 
decizională

8.09.2014 Raport 23.09.2014 Invitaţi: MMFPSPV, MFP

3. PLx 247/2014 Propunere legislativă pentru modificarea 
Ordonanţei de Urgenţă nr.103/2013 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în 
domeniul cheltuielilor publice

Cameră 
decizională

25.11.2014 Raport 2.12.2014 Invitaţi: MMFPSPV, MFP

a lucrărilor comisiei din 9 decembrie 2014

Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Comisia pentru munca si protectie sociala
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4. PLx 488/2014 Propunere legislativă privind organizarea şi 

funcţionarea caselor de ajutor reciproc
Cameră 

decizională
8.10.2014 Raport 28.10.2014 Invitaţi: MMFPSPV

5. PLx 511/2014 Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.571/2003 privind Codul 
fiscal

Cameră 
decizională

2.12.2014 Aviz pentru 
Com. Buget

9.12.2014 Invitaţi: MFP

6. PLx 513/2014 Proiectul Legii de completare 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

2.12.2014 Aviz pentru 
Com. Juridică

10.12.2014 Invitaţi: MJ, MMFPSPV

7. PLx 520/2014 Propunere legislativă pentru completarea 
Legii nr.188/1999 privind statutul 
funcţionarilor publici

Cameră 
decizională

2.12.2014 Aviz pentru 
Com. 

Administraţie 
Com. Juridică

10.12.2014 Invitaţi: MMFPSPV, ANFP
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