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ORDINEA DE ZI 

a lucrărilor comisiei din 19 - 20 noiembrie 2014 
 

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 

Observaţii 
 
 

1 PLx.nr.458/2014 Proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului 
nr.34/2014 privind drepturile 
consumatorilor în cadrul 
contractelor încheiate cu 
profesioniştii, precum şi 
pentru modificarea şi 
completarea unor acte 
normative 

Cameră decizională 02.10.2014 Aviz termen pentru 
depunerea 
amendamentelor  
7 octombrie 2014 
termen de depunere 
a raportului:  
14 octombrie 2014. 
 

 

2. Plx nr.379/2014 Propunerea legislativă  
privind transmiterea, cu titlu 
gratuit, a unor imobile din 
proprietatea Autorităţii 
Naţionale pentru 
Administrare şi Reglementare 
în Comunicaţii în domeniul 
public al unor unităţi 
administrativ-teritoriale 

Cameră decizională 03.09.2014 Raport 
comun 

alături de 
Comisia 

juridică, de 
disciplină și 

imunități 

Termen pentru 
depunerea 
amendamentelor: 
15 septembrie 2014 
Termen de 
depunere a 
raportului:  
25 septembrie 
2014 

 

3 Plx.nr.494/2014 Proiectul de Lege pentru 
ratificarea Acordului de 
cooperare în domeniul 
navigaţiei prin satelit între 
Uniunea Europeană şi statele 

Prima Cameră  05.11.2014 Raport termen pentru 
depunerea 
amendamentelor  
10 noiembrie 2014 

45 zile pentru 
Camera 
Deputaților ca 
prima Cameră 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=14393
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=14069
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=14443
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sale membre, pe de o parte, şi 
Regatul Norvegiei, pe de altă 
parte, semnat la Bruxelles, la 
22 septembrie 2010 

termen de 
depunere a 
raportului:  
17 noiembrie 
2014. 
 

sesizată.  
Data la care se 
împlinește 
termenul 
constituțional 
pentru dezbatere 
și vot final: 
18.12.2014 

4 Plx. nr.495/2014 Proiectul de Lege pentru 
ratificarea Acordului de 
cooperare între Uniunea 
Europeană şi Statele membre 
ale acesteia, pe de o parte, şi 
Confederaţia Elveţiană, pe de 
altă parte, privind programele 
europene de radionavigaţie 
prin satelit, semnat la 
Bruxelles, la 18 decembrie 
2013 

Primă Cameră 05.11.2014 Raport termen pentru 
depunerea 
amendamentelor  
10 noiembrie 2014 
termen de 
depunere a 
raportului:  
17 noiembrie 
2014. 
 

45 zile pentru 
Camera 
Deputaților ca 
prima Cameră 
sesizată.  
Data la care se 
împlinește 
termenul 
constituțional 
pentru dezbatere 
și vot final: 
18.12.2014 

5 Plx nr.382/2014 Propunerea legislative privind 
administrarea şi gestionarea 
domeniului de nivel superior 
„.ro” 

Cameră decizională 03.09.2014 Raport Termen pentru 
depunerea 
amendamentelor:  
15 septembrie 2014 
Termen de 
depunere a 
raportului:  
25 septembrie 
2014 

 

6  Diverse      

 
    PREȘEDINTE,  

 
     DANIEL VASILE OAJDEA  

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=14444
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=13849

