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0 1 2 3 4 5 6 7

1 Pl-x 92/2009

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Ordinului nr. 236/2008 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
a Contractului - cadru privind condiţiile 
acordării asistenţei medicale în cadrul 
sistemului de asigurări sociale de sănătate.

2 Pl-x 94/2009 Propunere legislativă privind gratuităţi la 
asistenţa medicală, medicamente şi proteze.

3 Raportul pe anul 2007 al Agenţiei 
Antidoping.

4 Raportul pe anul 2008 al Agenţiei 
Antidoping.

5 PL-x 50/2009

Proiectul de lege  privind  aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
114/2008 pentru asigurarea de la bugetul de 
stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii 
Publice, a sumelor necesare acoperirii plăţii 
TVA aferentă bunurilor şi serviciilor 
achiziţionate în cadrul programelor privind 
combaterea HIV/SIDA şi tuberculozei în 
România, implementate de Fundaţia 
Romanian Angel Appeal.

Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Comisia pentru sănătate şi familie
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6 PL-x 106/2009

Proiectul de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
204/2008 pentru modificarea art. III alin. (1) 
din Ordonanţa Guvernului nr. 3/2007 privind 
unele măsuri financiar-fiscale din domeniul 
protecţiei sociale.

7 Pl-x 83/2009

Propunere legislativa pentru modificarea şi 
completarea Ordinului nr. 14/2007 al 
secretarului de stat  al Autorităţii Naţionale 
pentru Protecţia Drepturilor Copilului pentru 
aprobarea Standardelor minime obligatorii 
privind Serviciul  pentru dezvoltarea 
deprinderilor de viaţă independentă şi a 
ghidului  metodologic de implantare a acestor 
standarde.

8 Pl-x 89/2009

Propunere legislativă pentru modificarea alin. 
(1) al art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea 
familiei în vederea creşterii copilului.

9 PL-x 128/2009

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 205/2008 privind 
plata  costurilor  naţionale de participare  la 
proiectele  din cadrul Programului de 
cooperare tehnică cu Agenţia Internaţională 
pentru Energie  Atomică (AIEA).

PREŞEDINTE
Rodica Nassar
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