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0 1 2 3 4 5 6 7
nr. 4c-11/869/ 

4.09.2014
Propunere de Regulament al Parlamentului 
European şi al Consiliului de modificare a 
Regulamentului (UE, Euratom) nr.883/2013 
în ceea ce priveşte instituirea unui inspector 
de garanţii procedurale.  COM (2014) 340      
- consilier  Nina Badea

Fond Iniţiative legislative aflate în 
procedura  de lucru în cadrul 
mecanismului decizional pentru 
exercitarea controlului 
parlamentar asupra proiectelor de 
acte legislative ale Uniunii 
Europene, în temeiul prevederilor 
Tratatului de la Lisabona privind 
rolul parlamentelor naţionale. 

nr.4c-11/870/ Propunerea de Directiva a Parlamentului 
European si a Consiliului de facilitare a 
schimbului transfrontalier de informatii 
privind incalcarile normelor de circulatie care 
afecteaza siguranta rutiera. COM (2014) 476 -
consilier  Nina Badea 

a lucrărilor comisiei din 14 octombrie 2014, ora 11:00

Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
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31. PLx 456/2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.36/2014 privind 
modificarea şi completarea Legii nr.18/2014 
pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi 
cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, 
precum şi pentru modificarea art.8 alin.(1) 
din Legea nr.416/2001 privind venitul minim 
garantat
- consilier: Roxana David

Cameră 
decizională

30.09.2014 Aviz pentru 
Com. Muncă

7.10.2014

32. PLx 457/2014 Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.33/2014 privind prorogarea termenului 
prevăzut la art.II alin.(4) din Ordonanţa 
Guvernului nr.22/2010 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.64/2008 privind 
funcţionarea în condiţii de siguranţă a 
instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor 
consumatoare de combustibil
- consilier:Alexandra Muşat 

Cameră 
decizională

30.09.2014 Aviz pentru 
Com. Muncă

7.10.2014

33. PLx 459/2014 Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi 
indemnizaţiile de asigurări de sănătate
- consilier:Alexandra Muşat 

Cameră 
decizională

30.09.2014 Aviz pentru 
Com. Muncă 

Com. 
Sănătate

7.10.2014

PREŞEDINTE
LIVIU BOGDAN CIUCĂ
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