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0 1 2 3 4 5 6 7
1. PLx 142/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.2/2017 privind 
unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi 
modificarea şi completarea unor acte 
normative

Cameră 
decizională

27.02.2017 pentru Com. Buget Com. M 8.03.2017

2. PLx 29/2017 Proiect de Lege privind respingerea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.79/2016 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii

Cameră decizională 1.02.2017 Raport 16.02.2017

3. PLx 143/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.3/2017 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 
privind Codul fiscal

Cameră decizională 27.02.2017 Aviz pentru Com. Buget 8.03.2017
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4. PLx 58/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.16/2016 pentru modificarea şi 
completarea art.2 din Legea nr.54/2016 
privind asigurarea de la bugetul de stat, prin 
bugetul Ministerului Sănătăţii, a sumelor 
necesare acoperirii plăţii TVA aferente 
bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul 
Programului privind reducerea poverii 
tuberculozei în România, prin reformarea 
sistemului de control al tuberculozei şi 
consolidarea gestionării tuberculozei 
rezistente la medicamente, prin asigurarea 
accesului universal la diagnostic şi tratament 
şi abordarea nevoilor grupurilor de populaţie 
cu risc, pentru perioada 1 aprilie 2015-31 
martie 2018 , implementat de Fundaţia 
Romanian Angel Appeal

Cameră decizională 1.02.2017 Raport 23.02.2017

5. PLx 533/2016 Proiect de Lege pentru completarea art.198 
din Legea nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii

Cameră decizională 7.11.2016 Raport 22.11.2016

6. PLx 119/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.74/2016 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.56/2015 privind plata 
tratamentului în străinătate al persoanelor a 
căror stare de sănătate a fost afectată în urma 
tragicului eveniment din data de 30 octombrie 
2015 produs în clubul Colectiv din municipiul 
Bucuresti

Cameră decizională 13.02.2017 Raport 2.03.2017
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