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0 1 2 3 4 5 6 7

1. Raport de activitate pe anul 2021 al Agenției 

Naționale Anti-Doping

2. PLx 390/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.51/2017 pentru 

modificarea şi completarea unor acte 

normative

Cameră 

decizională

30.10.2017 Raport 16.11.2017

3. PLx 390/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.74/2021 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind 

concediile şi indemnizaţiile de asigurări 

sociale de sănătate, pentru modificarea art.299 

alin.(4) din Legea nr.95/2006 privind reforma 

în domeniul sănătăţii, precum şi pentru 

stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea 

concediilor medicale

Cameră 

decizională

27.09.2021 Raport 19.10.2021

4. PLx 457/2015 Proiect de Lege privind realizarea unor 

venituri suplimentare de către unităţile 

medicale publice

Cameră 

decizională

15.06.2015 Raport 25.06.2015
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Camera Deputaţilor
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5. PLx 250/2022 Propunere legislativă pentru completarea şi 

modificarea art.65 din Legea educaţiei 

naţionale nr.1/2011

Prima Cameră 

TAC: 

7.06.2022 Aviz pentru 

Com. 

Învăţământ

17.06.2022

6. PLx 321/2022 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.57/2022 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.202/2002 

privind egalitatea de şanse şi de tratament 

între femei şi bărbaţi şi pentru modificarea 

art.3 alin.(2 <SUP>1</SUP>) din Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr.121/2021 privind 

stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei 

publice centrale şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative

Cameră 

decizională

7.06.2022 Aviz pentru 

Com. Muncă 

Com. 

Egalitatea de 

şanse

15.06.2022

7. PLx 332/2022 Proiect de Lege privind instituirea Zilei 

Sportului Românesc în prima duminică din 

luna iunie

Cameră 

decizională

7.06.2022 Aviz pentru 

Comisia 

pentru tineret 

și sport

15.06.2022

8. PLx 243/2022 Proiect de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.272/2004 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor copilului

Cameră 

decizională

4.05.2022 Aviz pentru 

Com. 

Drepturile 

omului Com. 

Muncă Com. 

Juridică

16.05.2022

PREŞEDINTE
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