
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

I FONDURI
1 PLx 4/2019 Proiect de Lege pentru modificarea 

art.8 alin.(1) din Legea nr.190/2018 
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 privind libera 
circulaţie a acestor date şi de 
abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind 
protecţia datelor)
- consilier: Florica Manole

Prima Cameră 
TAC: 20.03.2019

4.02.2019 Raport 14.02.2019 INIȚIATOR: GUVERNUL
CL - aviz favorabil

a lucrărilor Comisiei, în ziua de marți, 19 februarie 2019, ora 14:00

Parlamentul României

Camera Deputaţilor

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi

  ORDINEA DE ZI  
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2 PLx 812/2015 Proiect de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.13/2015 
privind utilizarea unor date din 
registrele cu numele pasagerilor în 
cadrul cooperării transfrontaliere 
pentru prevenirea şi combaterea 
actelor de terorism, a infracţiunilor 
conexe acestora şi a infracţiunilor 
contra securităţii naţionale, precum 
şi pentru prevenirea şi înlăturarea 
amaninţărilor la adresa securităţii 
naţionale
- consilier: Rodica Penescu 

Retrimis la comisii de la plenul Camerei 
Deputaților pentru Raport suplimentar, de 
doamna vicepreședinte al Camerei 
Deputaților Carmen - Ileana Mihălcescu.

Cameră 
decizională

Senatul a adoptat

5.11.2018 Raport comun 
suplimentar cu 

Com. pt. 
Apărare și Com. 
pt. Transporturi

S-au primit 
Rapoarte 

preliminare 
suplimentare de 

adoptare cu 
amendamente 
de la Com. pt. 

Transporturi și 
Com. pt. 
Apărare

23.11.2018 INIȚIATOR: GUVERNUL
Senatul a adoptat
CL - aviz favorabil  
Guvernul susține adoptarea 
proiectului de lege în forma 
adoptată de Senat  
Retrimis de la plenul Camerei 
Deputaților pentru Raport 
suplimentar                                 

3 PLx 26/2017 Punerea în acord a Legii pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.55/2016 privind 
reorganizarea Companiei Naţionale 
de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale 
din România-S.A. şi înfiinţarea 
Companiei Naţionale de Investiţii 
Rutiere S.A., precum şi modificarea 
şi completarea unor acte normative, 
ca urmare a Deciziei Curții 
Constituționale 
nr. 392/2018
- consilier: Alina Grigorescu

Cameră 
decizională

Senatul a 
reexaminat Legea 
și a pus în acord 

textele 
neconstituționale 

cu Constituția 
României - 
8.10.2018

10.10.2018 Raport comun cu 
Com. pt. 

Transporturi

S-a primit Raport 
preliminar de 
adoptare cu 1 
amendament 

respins de la Com. 
pt. transporturi 

19.12.2018

25.10.2018 INIȚIATOR: GUVERNUL
CL - aviz favorabil
Decizia Curții Constituționale 
nr. 392/2018
Punerea în acord a Legii ca 
urmare a DCC 392/2018
Senatul a reexaminat Legea și 
a pus în acord textele 
neconstituționale cu 
Constituția României - 
8.10.2018
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4 PLx 704/2018 Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.17 din 7 martie 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, cu 
modificările şi completările 
ulterioare
- consilier: Alexandra Mușat

Cameră 
decizională

Senatul a respins

14.11.2018 Raport comun cu 
Com. pt. 

Drepturile 
omului

S-a primit 
Raport 

preliminar de 
respingere de la 

Com. pt. 
drepturile 

omului 
12.12.2018

12.12.2018 INIȚIATOR: 1 deputat
Senatul a respins
CL - aviz negativ

5 PLx 682/2018 Propunere legislativă pentru 
completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice
- consilier: Rodica Penescu

Cameră 
decizională

Senatul a respins

5.11.2018 Raport comun cu 
Com. pt. 

Industrii, Com. 
pt. Transporturi 

și Com. pt. 
Apărare

S-a primit 
Raport 

preliminar de 
respingere de la 

Com. pt. 
Apărare 

21.11.2018

28.11.2018 INIȚIATORI: 10 dep+sen
Senatul a respins
CL - aviz favorabil
Guvernul nu susține adoptarea
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6 PLx 493/2018 Proiect de Lege privind 
completarea art.III din Legea 
nr.72/2011 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.45/2009 
privind organizarea şi funcţionarea 
Academiei de Ştiinţe Agricole şi 
Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" 
şi a sistemului de cercetare-
dezvoltare din domeniile 
agriculturii, silviculturii şi 
industriei alimentare
- consilier: Dragoș Bucur

Cameră 
decizională

Senatul a adoptat

3.10.2018 Raport comun cu 
Com. pt. 

Agricultură și 
Com. pt. 

Învățământ

S-a primit Raport 
preliminar de 
adoptare cu 

amendamente admise 
de la Com. pt. 
Agricultură 
07.11.2018

S-a primit Raport 
preliminar de 
adoptare cu 

amendamente admise 
de la Com. pt. 

Învățământ 
28.11.2018

24.10.2018 INIȚIATORI: 23 dep+sen
Senatul a adoptat
CL - aviz favorabil
Guvernul susține adoptarea sub 
rezerva însușirii observațiilor și 
propunerilor
Com. pt. administrație - aviz 
favorabil

7 PLx 626/2018 Proiect de Lege pentru completarea 
Legii 76/2002 privind sistemul 
asigurărilor pentru şomaj şi 
stimularea ocupării forţei de muncă
- consilier: Roxana David

Cameră 
decizională

Senatul a adoptat

24.10.2018 Raport comun cu 
Com. pt. Muncă

14.11.2018 INIȚIATORI: 3 senatori
Senatul a adoptat
CL - aviz favorabil
CES - aviz favorabil
Guvernul nu susține adoptarea

8 PLx 707/2018 Propunere legislativă pentru 
completarea Legii administraţiei 
publice locale nr.215/2001
- consilier: Alexandra Mușat

Prima Cameră 
TAC: 5.03.2019

17.12.2018 Raport comun cu 
Com. pt. 

Administrație

7.02.2019 INIȚIATORI: 14 dep+sen
CL - aviz favorabil
Guvernul nu susține adoptarea
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II AVIZE

1 PLx 520/2017 Propunere legislativă privind 
înfiinţarea şi funcţionarea pe langă 
casele de copii şi centrele de 
plasament a unor Ateliere sau 
Centre de Ucenicie
- consilier: Dragoș Bucur

Cameră 
decizională

Senatul a respins

4.12.2017 Aviz pentru 
Com. Muncă și 

Com. 
Învăţământ

13.12.2017 INIȚIATORI: 29 deputați
Senatul a respins
CL - aviz favorabil
Guvernul nu susține adoptarea

2 PLx 542/2017 Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.79/2017 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.227/2015 
privind Codul fiscal
- consilier: Dragoș Bucur

Cameră 
decizională

Senatul a adoptat

7.12.2017 Aviz pentru 
Com. Buget

11.12.2017 INIȚIATOR: GUVERNUL
Senatul a adoptat
CL - aviz favorabil
CES - aviz negativ
CF - aviz negativ

3 PLx 14/2018 Proiect de Lege privind respingerea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.80/2017 pentru modificarea art.8 
alin.(1) din Legea nr.360/2013 
privind constituirea şi menţinerea 
unui nivel minim de rezerve de ţiţei 
şi de produse petroliere
- consilier: Dragoș Bucur

Cameră 
decizională

Senatul a adoptat

12.02.2018 Aviz pentru 
Com. Industrii

20.02.2018 INIȚIATOR: GUVERNUL
Senatul a adoptat
CL - aviz favorabil
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4 PLx 81/2018 Proiect de Lege pentru modificarea 
şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.43/2000 privind 
protecţia patrimoniului arheologic 
şi declararea unor situri arheologice 
ca zone de interes naţional, pentru 
modificarea art.III din Legea 
nr.258/2006 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.43/2000 privind protecţia 
patrimoniului arheologic şi 
declararea unor situri arheologice 
ca zone de interes naţional şi pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.182/2000 privind protejarea 
patrimoniului naţional mobil
- consilier: Roxana David

Cameră 
decizională

Senatul a adoptat

5.03.2018 Aviz pentru 
Com. Cultură

14.03.2018 INIȚIATORI: 29 dep+sen
Senatul a adoptat
CL - aviz favorabil
Guvernul nu susține adoptarea

5 PLx 422/2018 Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 41/2018 pentru modificarea şi 
completarea Legii-cadru nr. 
153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri 
publice
-consilier: Rodica Penescu 

Cameră 
decizională

Senatul a adoptat

3.09.2018 Aviz pentru 
Com. Muncă

12.09.2018 INIȚIATOR: GUVERNUL
Senatul a adoptat
CL - aviz favorabil
CES  - aviz favorabil
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6 PLx 435/2018 Proiect de Lege pentru modificarea 
şi completarea Ordonanţei de 
Guvern nr.20/1994 privind măsuri 
pentru reducerea riscului seismic al 
construcţiilor existente, pentru 
modificarea art.43 alin.(1) din 
Legea nr.500/2002 privind finanţele 
publice, precum şi pentru 
modificareaart.45 alin.(1) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale
- consilier: Alina Grigorescu 

Cameră 
decizională

Senatul a adoptat

3.09.2018 Aviz pentru 
Com. Buget 

Com. 
Administraţie

12.09.2018 INIȚIATORI: 50 dep+sen
Senatul a adoptat
CL - aviz favorabil
CES - aviz favorabil
Guvernul nu susține adoptarea

7 PLx 575/2018 Proiect de Lege privind regimul 
finanţărilor nerambursabile din 
fonduri publice alocate pentru 
activităţi nonprofit de interes 
general
- consilier: Dragoș Bucur

Cameră 
decizională

Senatul a adoptat

22.10.2018 Aviz pentru 
Com. Buget

1.11.2018 INIȚIATOR: GUVERNUL
Senatul a adoptat
CL - aviz favorabil
CCR - aviz favorabil

8 PLx 653/2018 Propunere legislativă privind 
încurajarea efectuării studiilor 
superioare în limba română
- consilier: Rodica Penescu

Prima Cameră 
TAC: 21.02.2019

26.11.2018 Aviz pentru 
Com. 

Învăţământ

4.12.2018 INIȚIATORI: 40 dep+sen
CL - aviz favorabil
CES - aviz favorabil
Guvernul nu susține adoptarea
Com. pt. învățământ a transmis 
Raport de respingere
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9 PLx 687/2018 Proiect de Lege pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.333/2006 
privind înfiinţarea centrelor de 
informare şi consiliere pentru tineri
- consilier: Dragoș Bucur

Cameră 
decizională

Senatul a adoptat 
tacit

12.11.2018 Aviz pentru 
Com. 

Învăţământ

23.11.2018 INIȚIATORI: 42 dep+sen
Senatul a adoptat tacit
CL - aviz favorabil
CES - aviz favorabil
Guvernul nu susține adoptarea

10 PLx 719/2018 Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.218 din 2002, privind 
organizarea şi funcţionarea Poliţiei 
Române
- consilier: Roxana David

Prima Cameră 
TAC: 20.03.2019

4.02.2019 Aviz pentru 
Com. Apărare

11.02.2019 INIȚIATORI: 8 deputați
CL - aviz favorabil

11 PLx 735/2018 Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.94/2018 pentru completarea art.3 
din Ordonanţa Guvernului 
nr.13/2017 privind aprobarea 
participării României la Programul 
pentru şcoli al Uniunii Europene
- consilier: Rodica Penescu

Cameră 
decizională

Senatul a adoptat

5.12.2018 Aviz pentru 
Com. 

Agricultură și 
Com. 

Învăţământ

10.12.2018 INIȚIATOR: GUVERNUL
Senatul a adoptat
CL - aviz favorabil
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12 PLx 739/2018 Proiect de Lege privind activitatea 
consulară
- consilier: Rodica Penescu

Cameră 
decizională

Senatul a adoptat

12.12.2018 Aviz pentru 
Com. Politică 

externă

14.12.2018 INIȚIATOR: GUVERNUL
Senatul a adoptat
CL - aviz favorabil

13 PLx 743/2018 Proiect de Lege pentru modificarea 
şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.44/2004 privind 
integrarea socială a străinilor care 
au dobândit protecţie internaţională 
sau un drept de şedere în România, 
precum şi a cetăţenilor statelor 
membre ale Uniunii Europene şi 
Spaţiului Economic European
- consilier: Roxana David

Cameră 
decizională

Senatul a adoptat

12.12.2018 Aviz pentru 
Com. Muncă

14.12.2018 INIȚIATOR: GUVERNUL
Senatul a adoptat
CL - aviz favorabil

14 PLx 744/2018 Proiect de Lege pentru abrogarea 
alin.(1), (2) şi (4) ale art.40 din 
Ordonanţa Guvernului nr.27/2011 
privind transporturile rutiere, 
precum şi pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.28/1999 privind 
obligaţia operatorilor economici de 
a utiliza aparate de marcat 
electronice fiscale
- consilier: Alina Grigorescu

Cameră 
decizională

Senatul a adoptat

12.12.2018 Aviz pentru 
Com. Industrii

14.12.2018 INIȚIATOR: GUVERNUL
Senatul a adoptat
CL - aviz favorabil
CES - aviz favorabil
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15 PLx 745/2018 Proiect de Lege pentru completarea 
alin.(1) al art.7 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.28/2013 
pentru aprobarea Programului 
naţional de dezvoltare locală
- consilier: Alexandra Mușat

Cameră 
decizională

Senatul a adoptat

12.12.2018 Aviz pentru 
Com. 

Administraţie

14.12.2018 INIȚIATORI: 42 dep+sen
Senatul a adoptat
CL - aviz favorabil

16 PLx 754/2018 Proiect de Lege pentru declararea 
zilei de 30 octombrie ca "Ziua 
pacientului cu arsuri"
- consilier: Roxana David 

Cameră 
decizională

Senatul a adoptat

19.12.2018 Aviz pentru 
Com. Sănătate

4.02.2019 INIȚIATORI: 8 deputați
Senatul a adoptat
CL - aviz favorabil
CES - aviz favorabil
Guvernul susține adoptarea cu 
propuneri și observații

17 PLx 7/2019 Proiect de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.97/2018 privind aprobarea 
Programului-pilot de acordare a 
unui suport alimentar pentru 
preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi 
de învăţământ preuniversitare de 
stat
- consilier: Florica Manole

Cameră 
decizională

Senatul a adoptat

4.02.2019 Aviz pentru 
Com. 

Administraţie și  
Com. 

Învăţământ

12.02.2019 INIȚIATOR: GUVERNUL
Senatul a adoptat
CL - aviz favorabil
CES - aviz favorabil
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18 PLx 8/2019 Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.100/2018 pentru reglementarea 
unor măsuri privind cadrul general 
aplicabil fondurilor suverane de 
dezvoltare şi investiţii
- consilier: Florica Manole

Cameră 
decizională

Senatul a adoptat

4.02.2019 Aviz pentru 
Com. 

Economică

12.02.2019 INIȚIATOR: GUVERNUL
Senatul a adoptat
CL - aviz favorabil
CES - aviz favorabil

19 PLx 12/2019 Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.49 din 29 iulie 1991 privind 
acordarea de indemnizaţii şi sporuri 
invalizilor, veteranilor şi văduvelor 
de război, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, 162 
din 1 august 1991
- consilier: Roxana David

Cameră 
decizională

Senatul a respins

4.02.2019 Aviz pentru 
Com. Muncă

13.02.2019 INIȚIATOR: 1 deputat
Senatul a respins
CL - aviz favorabil
CES - aviz favorabil
Guvernul nu susține adoptarea

20 PLx 14/2019 Propunere legislativă pentru 
modificarea alin.(1¹) şi alin.(1²) ale 
art.29 din Legea nr.263/2010 
privind sistemul unitar de pensii 
publice
- consilier: Roxana David

Cameră 
decizională

Senatul a respins

4.02.2019 Aviz pentru 
Com. Muncă

13.02.2019 INIȚIATOR: 1 deputat
Senatul a respins
CL - aviz favorabil
CES - aviz favorabil
Guvernul nu susține adoptarea
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21 PLx 416/2017 Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.350/2005 privind regimul 
finanţărilor nerambursabile din 
fonduri publice alocate pentru 
activităţi nonprofit de interes 
general
- consilier: Roxana David 

Cameră 
decizională

Senatul a respins

30.10.2017 Aviz pentru 
Com. Buget

9.11.2017 INIȚIATORI: 13 dep+sen
Senatul a respins
CL - aviz favorabil
Guvernul nu susține, a transmis 
punct de vedere negativ (2017)

III DIVERSE
1 4c-13/36/2019 Adresa Secretarului General al Camerei 

Deputaților prin care înaintează Comisiei 
juridice, de disciplină și imunități, o Notă 
referitoare la Decizia Curții Constituționale nr. 
790/2018  privind obiecția de 
neconstituționalitate a dispozițiilor Legii pentru 
prevenirea și combaterea spălării banilor și 
finanțării terorismului, precum și pentru 
modificarea și completarea unor acte normative, 
în ansamblul său, precum și, în special, a 
dispozițiilor art. 4 alin. (2) lit. c), art. 5 alin. (1) 
lit. i), art. 18, art. 53 pct. 17 [ referitor la 
introducerea art. 34⁴ și art. 34⁵ în Ordonanța 
Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și 
fundații], și art. 53 pct. 21 [ referitor la 
modificarea art. 56 din Ordonanța Guvernului 
nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații] și 
art. 63 din lege.

Informare
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2 4c-
13/37/2019

Adresa Secretarului General al 
Camerei Deputaților prin care 
înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină și imunități, o Notă 
referitoare la Decizia Curții 
Constituționale nr. 651/2018  
privind excepția de 
neconstituționalitate a dispozițiilor 
art. 595 alin. (1) din Codul de 
procedură penală și ale art.4 din 
Codul penal.

Informare

3 4c-
13/38/2019

Adresa Secretarului General al 
Camerei Deputaților prin care 
înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină și imunități, o Notă 
referitoare la Decizia Curții 
Constituționale nr. 584/2018  
referitoare la obiecția de 
neconstituționalitate a dispozițiilor 
articolului unic pct. 1 din Legea 
pentru prevenirea, descoperirea și 
sancționarea faptelor de corupție, 
precum și a legii în ansamblul său.

Informare
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4 4c-
13/39/2019

Adresa Secretarului General al Camerei 
Deputaților prin care înaintează Comisiei 
juridice, de disciplină și imunități, o Notă 
referitoare la Decizia Curții Constituționale 
nr. 874/2018  privind excepția de 
neconstituționalitate a dispozițiilor art. 27 
din Codul de procedură civilă, în 
interpretarea dată prin Decizia nr. 52/2018, 
pronunțată de Înalta Curte de Casație și 
Justiție - Completul pentru dezlegarea unor 
chestiuni de drept, a prevederilor art. 
XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 
privind unele măsuri pentru degrevarea 
instanțelor judecătorești, precum și pentru 
pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 
134/2010 privind Codul de procedură 
civilă, cu referire la sintagma " precum și 
în alte cereri evaluabile în bani în valoare 
de până la la 1.000.000lei inclusiv", 
precum și a prevederilor art. 521 alin. (3) 
din Codul de procedură civilă.

Informare
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5 4c-
13/94/2019

Adresa Secretarului General al 
Camerei Deputaților prin care 
înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină și imunități, o Notă 
referitoare la Decizia Curții 
Constituționale nr. 684 privind 
obiecția de neconstituționalitate a 
dispozițiilor articolului unic [ cu 
referire la art. 109 alin. (3), (4), (6) -
(11), (13) și (14) din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 195/2002] 
din Legea pentru modificarea art. 
109 din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 195/2002 privind 
circulația pe drumurile publice.

Informare
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6 4c-
13/97/2019

Adresa Secretarului General al 
Camerei Deputaților prin care 
înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină și imunități, o Notă 
referitoare la Decizia Curții 
Constituționale nr. 650 privind 
obiecția de neconstituționalitate a 
dispozițiilor Legii pentru 
modificarea și completarea Legii 
nr. 286/2009 privind Codul penal, 
precum și a Legii nr. 78/2000 
pentru prevenirea, descoperirea și 
sancționarea faptelor de corupție.

Informare

PREŞEDINTE
NICUȘOR HALICI
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