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0 1 2 3 4 5 6 7
1. PLx 521/2011 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.75/2011 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.75/2005 privind 
asigurarea calităţii educaţiei
- Raportor: 

Prima Cameră 
TAC: 13.10.2011

19.09.2011 Raport 29.09.2011

2. PLx 433/2011 Propunere legislativă pentru modificarea 
Ordonanţei de Urgenţă nr.24/2010 privind 
implementarea programului de încurajare a 
consumului de fructe proaspete în şcoli
- Raportor: 

Cameră decizională 20.06.2011 Raport 12.09.2011

3. PLx 523/2011 Propunere legislativă privind introducerea 
unor măsuri pentru creşterea prestigiului 
educaţiei în învăţământul primar, clasele I-IV, 
şi gimnazial
- Raportor: 

Cameră decizională 19.09.2011 Raport 11.10.2011

4. PLx 430/2011 Propunere legislativă privind instituirea pazei 
gradiniţelor, şcolilor generale şi liceelor pe 
durata desfăşurării activităţilor didactice
- Raportor: 

Cameră decizională 20.06.2011 Raport 12.09.2011
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5. PLx 483/2011 Propunere legislativă privind modificarea 

Normelor de autorizare a funcţionării 
centrelor de pregătire a personalului din 
domeniul transporturilor rutiere privind 
Ordinul 1019 din 2 octombrie 2009 pentru 
aprobarea Metodologiei privind atestarea 
instructorilor de pregătire practică şi a 
profesorilor de legislaţie rutieră, a Normelor 
privind autorizarea şcolilor de conducători 
auto, a Metodologiei privind autorizarea 
instructorilor de pregătire practică, a 
Programei de şcolarizare şi a Metodologiei de 
organizare şi desfăşurare a cursurilor de 
pregătire teoretică şi practică în vederea 
obţinerii permisului de conducere
- Raportor: 

Cameră decizională 27.06.2011 Raport 8.09.2011

PREŞEDINTE
Prof. univ. dr. Cristian Sorin Dumitrescu
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