
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 PLx 210/2011 Proiect de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.108/1999 privind 
înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii

Cameră 
decizională

27.09.2011 Raport 11.10.2011 Invitaţi: MMFPS

2 PLx 567/2011 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.63/2011 pentru 
completarea art.47 din Legea nr.500/2002 
privind finanţele publice

Cameră 
decizională

31.10.2011 Aviz pentru 
Com. Buget

8.11.2011 Invitaţi: MFP şi MMFPS

3 PLx 562/2011 Proiect de Lege privind statutul personalului 
de specialitate din cadrul instanţelor 
judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă 
acestea

Prima Cameră 
TAC: 14.12.2011

31.10.2011 Aviz pentru 
Com. Juridică

4.11.2011 Invitaţi: MJ

Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Comisia pentru munca si protectie sociala

ORDINEA DE ZI

a lucrărilor comisiei din 9 noiembrie 2011
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0 1 2 3 4 5 6 7
4 COM (2011) 

615
Propunere de Regulament al Parlamentului 
European şi al Consiliului de stabilire a unor 
dispoziţii comune privind Fondul european de 
dezvoltare regională, Fondul social european, 
Fondul de coeziune, Fondul european agricol 
pentru dezvoltare rurală şi Fondul european 
pentru pescuit și afaceri maritime, care fac 
obiectul cadrului strategic comun, precum și 
de stabilire a unor dispoziții generale privind 
Fondul european de dezvoltare regională, 
Fondul social european și Fondul de coeziune 
și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 
1083/2006

19.10.2011 Examinare 
subsidiaritate

28.11.2011 Invitaţi: MAEu

5 COM (2011) 
634

Propunere de Regulament al Consiliului de 
modificare a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 
privind finanțarea politicii agricole comune şi a 
Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 de instituire a 
unei organizări comune a pieţelor agricole şi 
privind dispoziţii specifice referitoare la anumite 
produse agricole („Regulamentul unic OCP”) în 
ceea ce priveşte distribuirea produselor alimentare 
către persoanele cele mai defavorizate din 
Comunitate

19.10.2011 Examinare 
subsidiaritate

25.11.2011 Invitaţi: MAEu

PREŞEDINTE
Victor Paul Dobre
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