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0 1 2 3 4 5 6 7
1. PLx 649/2011 Propunere legislativă pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.47/1994 privind 
serviciile din subordinea Preşedintelui 
României

Cameră 
decizională

21.11.2011 Raport 14.12.2011

2. PLx 699/2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.80/2011 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.119/1996 
cu privire la actele de stare civilă

Cameră decizională 5.12.2011 Raport 20.12.2011

3. PLx 700/2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.81/2011 privind 
trecerea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară din subordinea 
Ministerului Administraţiei şi Internelor în 
subordinea Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului precum şi pentru 
modificarea unor acte normative

Cameră decizională 5.12.2011 Raport 20.12.2011

4. PLx 710/2011 Proiect de Lege privind exercitarea profesiei 
de manager de condominii, de organizare şi 
funcţionare a Camerei Managerilor de 
Condominii din România

Cameră decizională 5.12.2011 Raport 20.12.2011

Parlamentul României
Camera Deputaţilor
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5. PLx 712/2011 Proiect de Lege pentru modificarea lit.f) a 
alin.(1) al art.9 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.196/2005 privind Fondul de 
mediu

Cameră decizională 12.12.2011 Raport

6. PLx 735/2011 Proiect de Lege privind construcţia şi 
modernizarea clădirilor destinate unităţilor de 
educaţie timpurie antepreşcolară

Cameră decizională 5.12.2011 Raport 28.12.2011

7. PLx 743/2011 Proiect de Lege pentru modificarea art.2 lit.b) 
din Legea nr.421/2002 privind regimul juridic 
al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe 
terenuri aparţinând domeniului public sau 
privat al statului ori al unităţilor administrativ-
teritoriale

Cameră decizională 5.12.2011 Raport 28.12.2011

8. PLx 746/2011 Proiect de Lege privind modificarea 
Decretului-Lege Nr.61 /1990 privind 
vânzarea de locuinţe construite din fondurile 
statului către populaţie

Cameră decizională 5.12.2011 Raport 28.12.2011

9. PLx 751/2011 Proiect de Lege privind alocarea unui 
elicopter pentru SMURD în fiecare regiune 
de dezvoltare a României

Cameră decizională 5.12.2011 Raport 28.12.2011

10. PLx 757/2011 Proiect de Lege privind modificarea Legii 
nr.35/2008 pentru alegerea Camerei 
Deputaţilor şi a Senatului şi pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.67/2004 
pentru alegerea autorităţilor administraţiei 
publice locale, a Legii administraţiei publice 
locale nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 
privind Statutul aleşilor locali

Cameră decizională 5.12.2011 Raport 28.12.2011
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11. PLx 761/2011 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.85/2011 pentru 
modificarea Legii nr.50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii

Cameră decizională 12.12.2011 Raport 28.12.2011

12. PLx 776/2011 Proiect de Lege pentru completarea art.48 din 
Legea nr.35/2008 pentru alegerea Camerei 
Deputaţilor şi a Senatului şi pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.67/2004 
pentru alegerea autorităţilor administraţiei 
publice locale, a Legii administraţiei publice 
locale nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 
privind Statutul aleşilor locali

Cameră decizională 19.12.2011 Raport 9.02.2012

13. PLx 786/2011 Proiect de Lege privind transmiterea unei 
suprafețe de teren portuar aflată în domeniul 
public al statului din administrarea 
Ministerului Transporturilor și Infrastructurii 
în administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Oltenița, județul Călărași, 
pentru realizarea obiectivului "Dezvoltarea 
infrastructurii turistice în zona Oltenița și 
amenajare port turistic"

Cameră decizională 22.12.2011 Raport 8.02.2012

14 PLx 141/2010 Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.90/2003 privind 
vânzarea spaţiilor aflate în proprietatea 
privată a statului sau a unităţilor administrativ-
teritoriale, destinate sediilor partidelor 

liti

Cameră decizională 7.04.2010 Raport 29.04.2010
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15. PLx 9/2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței 
de urgență a Guvernului nr.95/2011 privind 
unele măsuri de aplicare a Programului 
național privind sprijinirea construirii de 
locuințe proprietate personală, aprobat prin 
Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr.51/2006

Cameră decizională 1.02.2012 Raport 15.02.2012

PREŞEDINTE
Bogdan CANTARAGIU
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