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0 1 2 3 4 5 6 7
1. PLx 621/2015 Proiect de Lege privind declararea zilei de 21 

martie ca Sărbătoarea Sosirii Primăverii 
pentru membrii minorităţii tătare turco-
musulmane din România - denumită Nawrez
- Referent: consilier parlamentar Onesia 
Babeş

Cameră 
decizională

28.09.2015 Raport 20.10.2015 Marţi, 13 octombrie 2015, sala 
comisiei, după votul final.

2. PLx 588/2015 Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii 504/2002 a audiovizualului
- Referent: consilier parlamentar Valentin-
Laurenţiu Gheorghiu

Prima 
Cameră TAC: 

16.11.2015

7.10.2015 Aviz pentru 
Com. Cultură

15.10.2015 Marţi, 13 octombrie 2015, sala 
comisiei, după votul final.

3. PLx 633/2015 Proiect de Lege privind conflictele de muncă
- Referent: consilier parlamentar Elena 
Zorilă

Cameră 
decizională

30.09.2015 Aviz pentru 
Com. Muncă 
Com. Juridică

9.10.2015 Marţi, 13 octombrie 2015, sala 
comisiei, după votul final.
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4. E-36/2015 Propunere de Regulament al Parlamentului 

European şi al Consiliului de instituire a unui 
mecanism de transfer în caz de criză şi de 
modificare a Regulamentului (UE) 
nr.604/2013 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a 
criteriilor şi mecanismelor de determinare a 
statului membru responsabil de examinarea 
unei cereri de protecţie internaţională 
prezentate într-unul dintre statele membre de 
către un resortisant al unei ţări terţe sau de 
către un apatrid.                                                 
Referent: consilier parlamentar dr.Marcela 
Monica Stoica

Marţi, 13 octombrie 2015, sala 
comisiei, după votul final.

5. E-38/2015 Propunere de Regulament al  Parlamentului 
European şi al Consiliului de constituire a 
unei liste comune la nivelul UE a ţărilor de 
origine sigure în sensul Directivei 
2013/32/UE a Parlamentului European şi a 
Consiliului privind procedurile comune de 
acordare şi retragere a protecţiei 
internaţionale, precum şi de mocificarea a 
Directivei 2013/32/UE                          
Referent: consilier parlamentar dr.Marcela 
Monica Stoica

Marţi, 13 octombrie 2015, sala 
comisiei, după votul final.

PREŞEDINTE

Nicolae Paun
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