
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 

l tă il lt i

Prima Cameră TAC: 
7.05.2018

18.04.2018 Raport comun cu 
Com. pt. Industrii

Comisia Juridică a 
transmis Raport 

preliminar de 

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

i i

a lucrărilor Comisiei,  în ziua de joi, 3 mai 2018, ora 11:30

Parlamentul României

Camera Deputaţilor

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi

  ORDINEA DE ZI  

completările ulterioare
- consilier: Alina Grigorescu

adoptare cu 
amendamente admise 
la Com. pt. Industrii 

24.04.2018

S-a primit Raport 
preliminar de 
adoptare cu 

amendamente admise 
de la Com. pt. 

Industrii 25.04.2018

- aviz negativ
Com. pt. buget - aviz negativ
Com. pt. politică economică - aviz 
negativ

Ședință comună cu 
Comisia pentru Industrii, 
de la ora 11:30, la sala 
Mihai Viteazul
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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 

24.04.2018

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 pentru Industrii, 
de la ora 11:30, la sala 
Mihai Viteazul

3 PLx 167/2018 Propunere legislativă privind măsuri de 
punere în aplicare a regulamentului 
(UE) 2016/679 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 27 
aprilie 2016 privind protecţia 
persoanelor fizice în ceea ce priveşte 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
şi libera circulaţie a acestor date şi de 
abrogare a Directivei 95/46/EC 
(Regulamentul general privind 
protecţia datelor)
- consilier: Andreea Sârbu 

Prima Cameră TAC: 
26.06.2018

10.04.2018 Raport 18.04.2018 INIȚIATORI: 2 senatori
CL - aviz favorabil
CES - aviz favorabil
Com. pt. Tehnologia Informației - 
aviz favorabil 
Com. pt. Drepturile omului - aviz 
favorabil
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4 PLx 493/2017 Proiect de Lege privind Registrul 
Naţional de Publicitate Mobiliară şi 
pentru abrogarea Ordonanţei 
Guvernului nr.89/2000 privind unele 
măsuri pentru autorizarea operatorilor 
şi efectuarea înscrierilor în Arhiva 
Electronică de Garanţii Reale 
Mobiliare
- consilier: Alina Grigorescu

Motivația retrimiterii la comisie de 
la plenul Camerei Deputaților: 
domnul deputat Andrei Daniel 
Gheorghe, din partea Grupului 
parlamentar PNL, a solicitat 

t i it l i i t R t

Cameră decizională

Senatul a adoptat

27.11.2017 Raport 
suplimentar

12.12.2017 INIȚIATOR: GUVERNUL
Senatul a adoptat
CL - aviz favorabil
Retrimitere la comisie de la 
plenul Camerei Deputaților

retrimiterea la comisie pentru Raport 
suplimentar.
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5 PLx 111/2018 Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.535/2004 privind prevenirea şi 
combaterea terorismului
- consilier: Rodica Penescu

Cameră decizională

Senatul a adoptat

12.03.2018 Raport comun cu 
Com. pt. Apărare

S-a primit 
Raport 

preliminar de 
adoptare cu 

amendamente de 
la Com. pt. 

Apărare

27.03.2018 INIȚIATORI: 8 dep+sen
Senatul a adoptat
CL - aviz favorabil

6 PLx 242/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi Cameră decizională 23 04 2018 Raport 17 05 2018 INIȚIATORI: 107 deputați6 PLx 242/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.161/2003 privind 
unele măsuri pentru asigurarea 
transparenţei în exercitarea 
demnităţilor publice, a funcţiilor 
publice şi în mediul de afaceri, 
prevenirea şi sancţionarea corupţiei
- consilier: Alexandra Mușat 

Cameră decizională

Senatul a adoptat

23.04.2018 Raport

Dezbateri 
generale

17.05.2018 INIȚIATORI: 107 deputați
Senatul a adoptat
CL - aviz favorabil
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DIVERSE

1 4c-11/359/2018 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 art. 

Informare

ț p ț
3, art. 10, art. 11 alin. (1) lit. d) și art. 
13 din Legea nr. 51/1991 privind 
securitatea națională a României, 
precum și a dispozițiilor art. 13 din 
Legea nr. 51/1991 privind securitatea 
națională a României, în forma 
anterioară modificării prin Legea nr. 
255/2013 pentru punerea în aplicare a 
Legii nr. 135/2010 privind Codul de 
procedură penală și pentru modificarea 
și completarea unor acte normative 
care cuprind dispoziții procesual 
penale.

PREŞEDINTE
EUGEN NICOLICEA
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