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1. PLx 181/2007 Proiect de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.116/2006 privind protecţia socială 
acordată persoanelor disponibilizate prin 
concedieri colective efectuate ca urmare a 
restructurării şi reorganizării unor societăţi 
naţionale regii autonome, companii 
naţionale şi societăţi comerciale cu capital 
majoritar de stat, precum şi a societăţilor 
comerciale şi regiilor autonome 
subordonate autorităţilor administraţiei 
publice locale
- Raportor: 

Cameră
decizională

28.03.2007 Raport 24.04.2007 * invitaţi: Ministerul Muncii, 
Familiei şi Egalităţii de Şanse, 
AVAS
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2. PLx 182/2007 Proiect de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
2/2007 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
116/2006 privind protecţia socială acordată 
persoanelor disponibilizate prin concedieri 
colective efectuate ca urmare a 
restructurării şi reorganizării unor societăţi 
naţionale, regii autonome, companii 
naţionale şi societăţi comerciale cu capital 
majoritar de stat, precum şi a societăţilor 
comerciale şi regiilor autonome 
subordonate autorităţilor administraţiei 
publice locale
- Raportor: 

28.03.2007 Raport 24.04.2007 * invitaţi: Ministerul Muncii, 
Familiei şi Egalităţii de Şanse, 
AVAS

3. PLx 163/2007 Proiect de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.130/2006 privind Inspecţia Socială
- Raportor: 

Cameră
decizională

21.03.2007 Raport 17.04.2007 * invitaţi: Ministerul Muncii, 
Familiei şi Egalităţii de Şanse

4. PLx 77/2007 Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.8/2006 privind 
instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii 
sistemului public de pensii, membri ai 
uniunilor de creatori legal constituite şi 
recunoscute ca persoane juridice de 
utilitate publică
- Raportor: 

Cameră
decizională

27.03.2007 Raport 17.04.2007 * invitaţi: Ministerul Muncii, 
Familiei şi Egalităţii de Şanse, 
iniţiatorii                                     
* raport suplimentar
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5. PLx 100/2007 Propunere legislativă pentru completarea 

Legii nr.44/1994 privind veteranii de 
război, precum şi unele drepturi ale 
invalizilor şi văduvelor de război, cu 
modificările şi completările ulterioare
- Raportor: 

Cameră
decizională

27.03.2007 Raport 17.04.2007 * invitaţi: Ministerul Muncii, 
Familiei şi Egalităţii de Şanse, 
Ministerul Apărării, iniţiatorii    
* raport suplimentar

6. PLx 31/2007 Proiect de Lege privind voucherele de 
vacanţă
- Raportor: 

Cameră
decizională

12.02.2007 Raport 8.03.2007 * invitaţi: Ministerul Muncii, 
Familiei şi Egalităţii de Şanse, 
iniţiatorii

7. PLx 830/2006 Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea articolului 161 alineatul (2) 
din Legea nr.19 din 17 martie 2000 privind 
sistemul public de pensii şi alte drepturi de 
asigurări sociale
- Raportor: 

20.12.2006 Raport 14.02.2007 * invitaţi: Ministerul Muncii, 
Familiei şi Egalităţii de Şanse, 
iniţiatorii                                     
* raport suplimentar

8. PLx 835/2006 Propunere legislativă pentru modificarea 
art.161 alin.(2) din Legea nr.19/2000 
privind sistemul public de pensii şi alte 
drepturi de asigurări sociale
- Raportor: 

Cameră
decizională

20.12.2006 Raport 14.02.2007 * invitaţi: Ministerul Muncii, 
Familiei şi Egalităţii de Şanse, 
iniţiatorii                                     
* raport suplimentar

9. PLx 478/2006 Propunere legislativă de modificare a Legii 
nr.168/1999 privind soluţionarea 
conflictelor de muncă publicată în 
Monitorul Oficial, Partea I nr.582 din 
29/11/1999
- Raportor: 

Cameră
decizională

22.05.2006 Raport 28.06.2006 * invitaţi: Ministerul Muncii, 
Familiei şi Egalităţii de Şanse, 
iniţiatorii
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10. PLx 152/2006 Propunere legislativă pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.168/1999 privind 
soluţionarea conflictelor de muncă
- Raportor: 

Cameră
decizională

8.03.2006 Raport 1.06.2006 * invitaţi: Ministerul Muncii, 
Familiei şi Egalităţii de Şanse, 
iniţiatorii

PREŞEDINTE
Stelian Duţu
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