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Nr.
crt.

Nr.
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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

I   FONDURI

1 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

Cameră decizională

Senatul a adoptat 
tacit

16.05.2016 Raport 7.06.2016 INIȚIATOR: GUVERNUL
Senatul a adoptat tacit 
CL- aviz favorabil
Com. pt. drepturile omului - aviz 
negativ
Com. pt. muncă și Com. pt. 
apărare - avize favorabile

2 PLx 414/2016 Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.18/2016 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.286/2009 privind 
Codul penal, Legii nr.135/2010 privind 
Codul de procedură penală, precum şi 
pentru completarea art.31 alin.(1) din 
Legea nr.304/2004 privind organizarea 
judiciară

Cameră decizională

Senatul a adoptat 
tacit

10.10.2016 Raport 20.10.2016 INIȚIATOR: GUVERNUL
Senatul a adoptat tacit
CL- aviz favorabil 
CSM- aviz favorabil
Guvernul a transmis punct de 
vedere favorabil (2017)
Com. pt. drepturile omului - aviz 
favorabil

a lucrărilor Comisiei, în ziua de miercuri, 3 octombrie  2018, după votul final
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3 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

4 PLx 326/2018 Propunere legislativă pentru 
modificarea art.25 alin.(2) din Legea 
nt.295/2004 privind regimul armelor şi 
muniţiilor
- consilier: Rodica Penescu 

Retrimis de la plenul Camerei 
Deputaților la comisii pentru Raport 
suplimentar 

Cameră decizională

Senatul a respins

19.09.2018 Raport comun 
suplimentar cu 

Com. pt. Apărare

9.10.2018 INIȚIATORI: 4 deputați
Senatul a respins
CL - aviz negativ
Guvernul nu susține - 13.04.2018
Com. Juridică și Com. pt. 
Apărare au transmis Raport 
comun de respingere  25.06.2018

5 PLx 11/2018 Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.255/2010 privind exproprierea 
pentru cauză de utilitate publică, 
necesară realizării unor obiective de 
interes naţional, judeţean şi local
- consilier: Alexandra Mușat 

Cameră decizională

Senatul a respins

1.02.2018 Raport comun cu 
Com. 

Administrație

S-a primit 
Raport 

preliminar de 
respingere de la 

Com. pt. 
Administrație 

13.09.2018

22.02.2018 INIȚIATORI: 30 dep+sen
Senatul a respins
CL - aviz favorabil
Com. pt. drepturile omului - aviz 
favorabil
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6 PLx 194/2018 Propunere legislativă privind preluarea 
imobilelor reprezentând case de cultură 
a sindicatelor în proprietatea publică a 
statului şi transmiterea acestora în 
proprietatea publică a unităţilor 
administrativ teritoriale unde sunt 
situate
- consilier: Alexandra Mușat 

Cameră decizională

Senatul a respins

10.04.2018 Raport comun cu 
Com. pt. 

Administrație

S-a primit 
Raport 

preliminar de 
respingere de la 

Com. pt. 
Administrație 

13.09.2018

2.05.2018 INIȚIATORI: 31 dep+sen
Senatul a respins
CL - aviz negativ
Guvernul nu susține adoptarea
Com. pt. cultură - aviz negativ

7 PLx 426/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea art.56 din Legea 
nr.230/2007 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea asociaţiilor 
de proprietari
- consilier: Florica Manole

Cameră decizională

Senatul a adoptat

3.09.2018 Raport comun cu 
Com. 

Administrație

S-a primit 
Raport 

preliminar de 
respingere de la 

Com. pt. 
Administrație 

19.09.2018

20.09.2018 INIȚIATORI: 4 senatori
Senatul a adoptat
CL - aviz favorabil
CES - aviz favorabil
Guvernul susține adoptarea cu observații 
și propuneri

8 PLx 464/2018 Proiect de Lege pentru modificarea 
art.35 alin.(2) din Legea nr.165/2013 
privind măsurile pentru finalizarea 
procesului de restituire, în natură sau 
prin echivalent, a imobilelor preluate în 
mod abuziv în perioada regimului 
comunist în România
- consilier: Roxana David 

Cameră decizională

Senatul a adoptat 
tacit

11.09.2018 Raport 2.10.2018 INIȚIATORI: 32 dep+sen
Senatul a adoptat tacit
CL - aviz negativ
Guvernul nu susține adoptarea
Com. pt. administrație - aviz 
negativ
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II  DIVERSE

1 4c-13/774/2018 Adresa Secretarului General al 
Camerei Deputaților prin care 
înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină și imunități, solicitarea 
domnului deputat Iulian Iancu, 
președintele Comisiei pentru industrii 
și servicii, privind exercitarea funcției 
de profesor asociat.
- consilier: Andreea Sârbu

Punct de vedere

PREŞEDINTE
EUGEN NICOLICEA
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