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Nr.
crt.

Nr.
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Denumirea iniţiativei legislative sau a problemei înscrise 
pe ordinea de zi şi menţionarea raportorilor

Competenţa CD potrivit art.75 
din Constituţie

Data sesizării 
comisiei Scopul sesizării Termen de soluţionare Observații
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FONDURI

1 PLx 592/2010 Proiect de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.54/2010 privind unele măsuri pentru 
combaterea evaziunii fiscale

Cameră decizională

Senatul a adoptat 
tacit

9.11.2010 Raport comun cu 
Com. pt. Buget

S-a primit 
Raport 

preliminar de 
adoptare cu 

amendamente 
admise de la 
Com. pentru 

Buget 
21.03.2018

22.11.2010 INIȚIATOR: GUVERNUL
Senatul a adoptat tacit
CL -aviz favorabil
CES - aviz favorabil
Guvernul a transmis punct de 
vedere în 03.02.2017 - se susţine 
respingerea OUG nr.54/2010
Com. pt. politică economică - 
aviz favorabil
Com. pt. Industrii - aviz favorabil

a lucrărilor Comisiei, în ziua de luni, 9 iulie 2018, ora 11:30 și în ziua de marți, 10 iulie 2018, ora 14:00

Parlamentul României

Camera Deputaţilor

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi

  ORDINEA DE ZI  
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2 PLx 354/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea art.10 din Legea 
nr.241/2005 pentru prevenirea şi 
combaterea evaziunii fiscale
- consilier: Andreea Sârbu 

Cameră decizională

Senatul a adoptat

4.06.2018 Raport 14.06.2018 INIȚIATORI: 16 deputați
Senatul a adoptat
CL - aviz favorabil

3 PLx 601/2014 Propunere legislativă pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice
- consilier: Iuliana Cseke 

Cameră decizională

Senatul a respins

19.12.2014 Raport comun cu 
Com. pt. Industrii 

și Com. pt. 
Transporturi

S-au primit 
Raporte 

preliminare de 
adoptare în 

forma 
inițiatorului de 

la Com. pt. 
Industrii și 

Com. pt. 
Transporturi

4.02.2015 INIȚIATORI: 41 deputați
Senatul a respins
CL - aviz favorabil
Guvernul nu susține, a transmis 
punct de vedere negativ ( 2017 )
Com. pt. administrație - aviz 
negativ

4 PLx 389/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.39/2018 privind parteneriatul public-
privat
- consilier:  Denisa Popdan

Cameră decizională

Senatul a adoptat

20.06.2018 Raport comun cu 
Com. pt. Industrii

26.06.2018 INIȚIATOR: GUVERNUL
Senatul a adoptat
CL - aviz favorabil
Com. pt administrație - aviz 
favorabil
Com. pt. politică economică - 
aviz favorabil
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5 PLx 297/2018 Propunere legislativă pentru 
modificarea Legii nr.31/1990 Legea 
societăţilor
- consilier: Denisa Popdan 

Cameră decizională

Senatul a respins

7.05.2018 Raport comun cu 
Com. pt. politică 

economică

29.05.2018 INIȚIATORI: 38 deputați
Senatul a respins
CL - aviz favorabil
Guvernul nu susține - 12.04.2018

6 PLx 453/2017 Proiect de Lege privind unele măsuri 
de regim fiscal derogatoriu aplicabil 
anumitor terenuri, construcţii edificate 
pe acestea şi anumitor activităţi 
economice autorizate
- consilier: Alexandra Mușat

Cameră decizională

Senatul a adoptat

13.11.2017 Raport comun cu 
Com. pt. Buget și 

Com. pt. 
Administrație

4.12.2017 INIȚIATOR: 1 senator
Senatul a adoptat
CL - aviz favorabil
Com. pt. industrii - aviz negativ
Com. pt. politică economică - 
aviz negativ

7 PLx 351/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.43/1997 privind regimul drumurilor
- consilier: Iuliana Cseke 

Cameră decizională

Senatul a adoptat

4.06.2018 Raport comun cu 
Com. 

pt.Transporturi

14.06.2018 INIȚIATORI: 19 dep+sen
Senatul a adoptat
CL - aviz favorabil
Com. pt. administrație - aviz 
favorabil

8 PLx 506/2017 Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi 
fundaţii
- consilier: Paul Șerban 

Cameră decizională

Senatul a adoptat 
tacit

4.12.2017 Raport 14.12.2017 INIȚIATOR: 1 deputat
Senatul a adoptat tacit
CL - aviz favorabil
Guvernul nu susține
Com. pt. drepturile omului - aviz 
negativ
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9 PLx 336/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.17/2014 privind 
unele măsuri de reglementare a vânzării-
cumpărării terenurilor agricole situate 
în extravilan şi de modificare a Legii 
nr.268/2001 privind privatizarea 
societăţilor comerciale ce deţin în 
administrare terenuri proprietate 
publică şi privată a statului cu 
destinaţie agricolă şi înfiinţarea 
Agenţiei Domeniilor Statului
- consilier: Iuliana Cseke 

Cameră decizională

Senatul a adoptat

29.05.2018 Raport comun cu 
Com. pt. 

Agricultură

S-a primit 
Raport 

preliminar de 
adoptare de la 

Com. pt. 
Agricultură

12.06.2018 INIȚIATORI: 164 dep+sen
Senatul a adoptat
CL - aviz favorabil

10 PLx 250/2016 Proiect de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.6/2016 privind unele măsuri pentru 
punerea în executare a mandatelor de 
supraveghere tehnică dispuse în 
procesul penal
-consilier: Paul Șerban 

Cameră decizională

Senatul a adoptat 
tacit

16.05.2016 Raport 7.06.2016 INIȚIATOR: GUVERNUL
Senatul a adoptat tacit 
CL- aviz favorabil
Com. pt. muncă - aviz favorabil 
(2016)
Com. pt. apărare - aviz favorabil 
(2016)
Com. pt. drepturile omului - aviz 
negativ (2016)
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11 PLx 575/2009 Proiect de Lege privind acordarea de 
despăgubiri persoanelor afectate de 
construcţia infrastructurii de transport
-consilier: Rodica Penescu 

Motivația retrimiterii la comisie de 
la plenul Camerei Deputaților: a 
solicitat retrimiterea la comisie pentru 
Raport suplimentar domnul deputat 
Apjok Norbert.

Cameră decizională

Senatul a adoptat

29.05.2018 Raport comun 
suplimentar cu 
Com. pt. Buget

19.06.2018 INIȚIATORI: 4 senatori
Senatul a adoptat
CL - aviz favorabil
Guvernul nu susține (2017)
Com. juridică și Com. pt. Buget 
au transmis Raport comun 
suplimentar de respingere 
05.04.2017
Retrimis de la plenul Camerei 
Deputaților pentru Raport 
suplimentar 29.05.2018

DIVERSE

PREŞEDINTE
EUGEN NICOLICEA
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