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Sala Mihai Viteazul, Nivel P1

Nr.
crt.

Nr.
înregistrare

la CD

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

0 1 2 3 4 5 6 7

FONDURI
1 PLx 582/2017 Propunere legislativă de modificare a 

Legii concurenţei nr.21 din 30 aprilie 
1996, republicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr.153 din 29 
februarie 2016, cu modificările şi 
completările ulterioare
- consilier: Alina Grigorescu

Prima Cameră TAC: 
4.06.2018

18.04.2018 Raport comun cu 
Com. pt. Industrii

Comisia Juridică  și 
Comisia pt. 
Industrii au 

transmis Raport 
comun de adoptare 

cu amendamente 
admise 

Retrimis de la 
plenul Camerei 
Deputaților la 
comisii pentru 

Raport 
suplimentar 
09.05.2018

INIȚIATORI: 112 dep+sen
CL - aviz favorabil
CES - aviz negativ
Guvernul nu susține, a transmis 
punct de vedere negativ (22.01.2018)
Com. pt. drepturile omului
 - aviz negativ
Com. pt. buget - aviz negativ
Com. pt. politică economică - aviz 
negativ
Ședință comună cu Comisia pt. 
Industrii, în ziua de luni, 14 
mai 2018, ora 13:30, la sala 
Mihai Viteazul

a lucrărilor Comisiei,  în ziua de luni, 14 mai 2018, ora 13:30 și în ziua de marți, 15 mai 2018, ora 10:00

Parlamentul României

Camera Deputaţilor

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi

  ORDINEA DE ZI  
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2 PLx 326/2017 Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.39/2017 privind acţiunile de 
despăgubire în cazurile de încălcare a 
dispoziţiilor legislaţiei în materie de 
concurenţă, precum şi pentru 
modificarea şi completarea Legii 
concurenţei nr.21/1996
- consilier: Alina Grigorescu 

Cameră decizională

Senatul a adoptat

10.10.2017 Raport comun cu 
Com. pt. Industrii         

Comisia Juridică a 
transmis Raport 

preliminar de 
adoptare cu 

amendamente 
admise și respinse 

07.05.2018

31.10.2017 INIȚIATOR: GUVERNUL
Senatul a adoptat
CL - aviz favorabil
CSAT - aviz favorabil
Com. pt. Drepturile omului
 - aviz favorabil
Com. pt. Buget - aviz favorabil
Com. pt. Politică economică
 - aviz favorabil
Ședință comună cu Comisia pt. 
Industrii, în ziua de luni, 14 
mai 2018, ora 13:30, la sala 
Mihai Viteazul

3 PLx 160/2018 Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.107/2017 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative cu 
impact în domeniul achiziţiilor publice
- consilier: Alina Grigorescu 

Cameră decizională

Senatul a adoptat 
tacit

28.03.2018 Raport comun cu 
Com. pt. Industrii

S-a primit 
Raport 

preliminar de 
adoptare în 

forma Senatului 
de la Com. pt. 

Industrii 

18.04.2018 INIȚIATOR: GUVERNUL
Senatul a adoptat tacit
CL - aviz favorabil
Ședință comună cu Comisia pt. 
Industrii, în ziua de luni, 14 
mai 2018, ora 13:30, la sala 
Mihai Viteazul
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4 PLx 241/2017 Proiect de Lege privind trecerea unor 
bunuri imobile din domeniul public al 
statului şi din administrarea 
Administraţiei Naţionale "Apele 
Române " în domeniul public al unor 
unităţi administrativ-teritoriale şi în 
administrarea consiliilor locale sau 
consiliilor judeţene ale acestora
- consilier: Alexandra Mușat

Cameră decizională

Senatul a adoptat

26.06.2017 Raport comun cu 
Com. pt. 

Administrație

S-a primit 
Raport 

preliminar de 
adoptare cu 

amendamente 
admise de la 

Com. pt. 
Administrație

28.06.2017 INIȚIATORI: 37 dep + sen     
Senatul  a adoptat
CL - aviz  negativ
Comisia pt. mediu - aviz 
favorabil cu amendamente 
admise
Comisia pt. agricultură - aviz 
favorabil
Comisia pt. transporturi - aviz 
favorabil

5 PLx 203/2016 Propunere legislativă pentru 
completarea O.U.G.195 din 2002 
privind circulaţia pe drumurile publice
- consilier: Andreea Sârbu 

Cameră decizională

Senatul a respins

20.04.2016 Raport comun cu 
Com. pt. Industrii 

și Com. pt. 
Transporturi

S-au transmis 
Rapoarte 

preliminare de 
adoptare cu 

amendamente 
admise și 

respinse de la 
Com. pt. 

Industrii și 
Com. pt. 

Transporturi

19.05.2016 INIȚIATORI: 11 deputați
Senatul a respins
CL - aviz favorabil
Guvernul nu susține, a transmis 
punct de vedere negativ  -  
24.02.2017 
Comisia pt. apărare  - aviz 
favorabil
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6 PLx 93/2017 Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.217/ 2003 privind 
prevenirea şi combaterea violenţei în 
familie
- consilier: Denisa Popdan

Cameră decizională

Senatul a adoptat

1.02.2017 Raport comun cu 
Com. pt. 

Egalitatea de 
șanse

23.02.2017 INIȚIATOR: 1 deputat 
Senatul a adoptat
CL- aviz favorabil
Guvernul nu susține, a transmis 
punct de vedere negativ -  
22.03.2017 
Com. pt. muncă și Com. pt. 
sănătate au transmis - avize 
favorabile
Ședință comună cu 
Comisia pt. Egalitatea de 
șanse, în ziua de marți, 15 
mai 2018, ora 10:00, la 
sala Mihai Viteazul

7 PLx 207/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.217/2003 pentru 
prevenirea şi combaterea violenţei în 
familie
- consilier: Iuliana Cseke 

Cameră decizională

Senatul a adoptat 
tacit

16.04.2018 Raport comun cu 
Com. pt. 

Egalitatea de 
șanse

10.05.2018 INIȚIATORI: 68 dep+sen
Senatul a adoptat tacit
CL - aviz favorabil
Guvernul nu susține (2017)
Comisia pt. drepturile omului - 
aviz negativ
Ședință comună cu Com. 
pt. Egalitatea de șanse, în 
ziua de marți, 15 mai 
2018, ora 10:00, la sala 
Mihai Viteazul
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8 PLx 233/2018 Proiect de Lege privind modificarea şi 
completarea Legii nr.217/2003 pentru 
prevenirea şi combaterea violenţei în 
familie
- consilier: Iuliana Cseke 

Cameră decizională

Senatul a adoptat

23.04.2018 Raport comun cu 
Com. pt. 

Egalitatea de 
șanse

15.05.2018 INIȚIATOR: GUVERNUL
Senatul a adoptat
CL - aviz favorabil
CSM - aviz favorabil cu 
observații
CES - aviz favorabil cu propuneri 
și observații
Ședință comună cu Com. 
pt. Egalitatea de șanse, în 
ziua de marți, 15 mai 2018, 
ora 10:00, la sala Mihai 
Viteazul

9 PLx 1/2018 Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.35/1997 privind organizarea şi 
funcţionarea instituţiei Avocatului 
Poporului, precum şi pentru 
modificarea art.16 alin.(3) din Legea 
nr 8/2016 privind înfiinţarea 
mecanismelor prevăzute de Convenţia 
privind drepturile persoanelor cu 
dizabilităţi
- consilier: Rodica Penescu 

Prima Cameră TAC: 
21.05.2018

5.03.2018 Raport 27.03.2018 INIȚIATORI: 3 dep+sen
CL - aviz favorabil 
CES - aviz negativ
Com. pt. sănătate și Com. pt. 
muncă - avize favorabile cu 
amendamente admise
Com.pt. drepturile omului și 
Com. pt. egalitatea de șanse - 
avize favorabile

10 PLx 76/2018 Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 
554/2004 a contenciosului 
administrativ
- consilier: Alexandra Mușat

Prima Cameră TAC: 
20.06.2018

3.04.2018 Raport 25.04.2018 INIȚIATORI: 22 dep+sen
CL - aviz favorabil
Comisia pentru Drepturile 
omului - aviz favorabil
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11 PLx 210/2014 Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
cadastrului şi a publicităţii imobiliare 
Nr.7/1996
- consilier: Denisa Popdan 

Cameră decizională

Senatul a respins

28.04.2014 Raport comun cu 
Com. pt. 

Administrație

S-a primit 
Raport 

preliminar de 
respingere de la 

Com. pt. 
Administrație

15.05.2014 INIȚIATORI: 25 deputați
Senatul a respins
CL - aviz favorabil
Guvernul nu susține, a transmis 
punct de vedere negativ ( 2017)

AVIZ
1 PLx 280/2018 Proiect de Lege privind asigurarea 

unui nivel comun ridicat de securitate 
a reţelelor şi sistemelor informatice
- consilier: Andreea Sârbu 

Cameră decizională

Senatul a adoptat

2.05.2018 Aviz pentru 
Com. Tehnologia 

informaţiei

3.05.2018 INIȚIATOR: GUVERNUL
Senatul a adoptat
CL - aviz favorabil
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DIVERSE

1 4c-11/436/2018 Adresa Secretarului General al 
Camerei Deputaților prin care 
înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină și imunități, o Notă 
referitoare la Decizia Curții 
Constituționale privind excepția de 
neconstituționalitate a dispozițiilor 
Legii pentru înființarea Liceului 
Teologic Romano -  Catolic II Rakoczi 
Ferenc.

Informare

PREŞEDINTE
EUGEN NICOLICEA
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