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Nr.
crt.

Nr.
înregistrare
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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

0 1 2 3 4 5 6 7

1
nr.4c-

11/1051/11.10.
2014

Scrisoarea ministrului justiţiei cu privire la
solicitarea Parchetului de pe lângă Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie privind cererea de
încuviinţare a arestării preventive a domnului
deputat Ion Diniţă.
-şef serviciu: Ciprian Bucur                          

Raport Se dezbate marţi la ora 11.00

2 PLx 118/2014 Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.115/2013 pentru instituirea unui nou 
termen în care să se finalizeze situaţia 
prevăzută la art.6 alin.(1) 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, precum şi pentru prorogarea 
unor termene
- consilier:Roxana David 

Cameră 
decizională

30.09.2014 Raport 2.10.2014 Reexaminare la cererea 
preşedintelui.                               
Senatul a adoptat initiativa.           
Invitati. MJ, ANRP

a lucrărilor Comisiei din ziua de marţi, 14 octombrie  2014,  ora 11.00, miercuri, ora 10.00 şi joi, ora 10.00

Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Comisia juridica, de disciplina si imunitati

 ORDINEA DE ZI  
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3 PLx 460/2014 Proiect de Lege privind unele măsuri pentru 

accelerarea şi finalizarea procesului de 
soluţionare a cererilor formulate în temeiul 
Legii nr.9/1998 privind acordarea de 
compensaţii cetăţenilor români pentru 
bunurile trecute în proprietatea statului 
bulgar în urma aplicării Tratatului dintre 
România şi Bulgaria , semnat la Craiova la 7 
septembrie 1940, precum şi al Legii 
nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri 
sau compensaţii cetăţenilor români pentru 
bunuriel proprietate a acestora, sechestrate, 
reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina 
de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării 
de război şi a aplicării Tratatului de Pace 
între România şi Puterile Aliate şi Asociate, 
semnat la Paris la 10 februarie 1947 şi pentru 
modificarea unor acte normative
- consilier Roxana David

Cameră 
decizională

30.09.2014 Raport 14.10.2014 Initiator:Guvernul                        
Senatul a adoptat initiativa.           
CL a avizat favorabil initiativa      
Comun cu Com pt buget                
Invitat : ANRP

4

PLx 193/2011 Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.14/2011 pentru protecţia consumatorilor la 
încheierea şi executarea contractelor privind 
dobândirea dreptului de folosinţă pe o 
perioadă determinată a unuia sau a mai 
multor spaţii de cazare, a contractelor pe 
termen lung privind dobândirea unor 
beneficii pentru produsele de vacanţă, a 
contractelor de revânzare, precum şi a 
contractelor de schimb
- şef serviciu Ciprian Bucur

Cameră 
decizională

26.04.2011 Raport 11.05.2011 Iniţiator: Guvernul României.     
Comun cu Comisia de industrii.    
Invitat: ANPC
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5 PLx 462/2014 Proiect de Lege privind ratificarea Acordului 

de împrumut (Proiectul privind reforma 
sectorului sanitar-îmbunătăţirea calităţii şi 
eficienţei sistemului sanitar) între România şi 
Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi 
Dezvoltare, semnat la Bucureşti, la 17 iunie 
2014
- consilier:Silvia Olaru 

Prima Cameră 
TAC: 21.11.2014

8.10.2014 Aviz pentru 
Com. Buget

13.10.2014

6. PLx 464/2014 Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.37/2014 pentru modificarea şi completarea 
art.13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.103/2013 privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice în anul 2014, 
precum şi alte măsuri în domeniul 
cheltuielilor publice
- consilier:Roxana David 

Cameră 
decizională

8.10.2014 Aviz pentru 
Com. Muncă 
Com. Apărare

16.10.2014

7 PLx 466/2014 Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.35/2014 pentru completarea Legii energiei 
electrice şi gazelor naturale nr.123/2012
- consilier:Florica Manole 

Cameră 
decizională

8.10.2014 Aviz pentru 
Com. 

Industrii

16.10.2014

8 PLx 467/2014 Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.46/2014 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal
- consilier:Silvia Olaru 

Cameră 
decizională

8.10.2014 Aviz pentru 
Com. Buget

16.10.2014
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9 PLx 468/2014 Proiect de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.53/2014 pentru modificarea Ordonanţei 
Guvernului nr.24/2010 privind controlul 
operaţiunilor care fac parte din sistemul de 
finanţare prin Fondul European de Garantare 
Agricolă
- consilier:Alexandra Muşat 

Cameră 
decizională

8.10.2014 Aviz pentru 
Com. 

Agricultură

16.10.2014

10 PLx 469/2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.54/2014 privind 
modificarea art.7 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.125/2006 pentru aprobarea 
schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale 
directe complementare, care se acordă în 
agricultură începînd cu anul 2007, şi pentru 
modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 
privind societăţile agricole şi alte forme de 
asociere în agricultură
- consilier:Alexandra Muşat 

Cameră 
decizională

8.10.2014 Aviz pentru 
Com. 

Agricultură

16.10.2014

11 PLx 472/2014 Proiect de Lege pentru modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.102/2013 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.571/2003 privind Codul 
fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-
fiscale
- consilier:Alexandra Muşat 

Cameră 
decizională

8.10.2014 Aviz pentru 
Com. Buget

16.10.2014
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12 PLx 474/2014 Proiect de Lege pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.81/2000 privind certificarea încadrării 
vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în 
normele tehnice privind siguranţa circulaţiei 
rutiere, protecţia mediului şi în categoria de 
folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia 
tehnică periodică
- consilier:Nina Badea 

Cameră 
decizională

8.10.2014 Aviz pentru 
Com. 

Industrii

20.10.2014

13 PLx 475/2014 Proiect de Lege pentru completarea art.55 din 
Legea nr.38/2003 privind transportul în 
regim de taxi şi în regim de închirirere
- consilier:Nina Badea 

Cameră 
decizională

8.10.2014 Aviz pentru 
Com. 

Industrii

20.10.2014

14 PLx 476/2014 Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.5/2014 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.196/2008 privind 
înfiinţarea activităţii de derulare şi gestionare 
a proiectelor de înfrăţire instituţională 
finanţate de Uniunea Europeană, pentru care 
România are calitate de donator de asistenţă 
tehnică
- consilier:Silvia Olaru 

Cameră 
decizională

8.10.2014 Aviz pentru 
Com. Buget 

Com. 
Administraţie

20.10.2014
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15 PLx 477/2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.7/2014 privind aprobarea 
plăţii cotizaţiei anuale a României ca 
membru asociat la Comitetul Ştiinţific pentru 
Cercetări Antarctice (SCAR), precum şi 
pentru completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.41/1994 privind autorizarea plăţii 
cotizaţiilor la organizaţiile internationale 
interguvernamentale la care România este 
parte
- consilier:Silvia Olaru 

Cameră 
decizională

8.10.2014 Aviz pentru 
Com. Buget

20.10.2014

16 PLx 478/2014 Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.16/2014 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.25/2001 privind înfiinţarea 
Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I "-
S.A.
- consilier:Silvia Olaru 

Cameră 
decizională

8.10.2014 Aviz pentru 
Com. 

Industrii 
Com. 

Administraţie

20.10.2014

17 PLx 480/2014 Proiect de Lege pentru aprobarea preţului 
mediu al unui metru cub de masă lemnoasă 
pe picior
- consilier:Roxana Zegrean 

Cameră 
decizională

8.10.2014 Aviz pentru 
Com. 

Agricultură

20.10.2014

18 PLx 481/2014 Proiect de Lege privind transferul, cu titlu 
gratuit, pachetului integral de acţiuni deţinut 
de stat la Societatea Naţională "Aeroportul 
Internaţional Timişoara-Traian Vuia" -
S.A.din proprietatea privată a statului şi din 
administrarea Ministerului Transporturilor în 
proprietatea privată a judeţului Timiş
- consilier:Roxana Zegrean 

Cameră 
decizională

8.10.2014 Aviz pentru 
Com. 

Economică 
Com. 

Industrii

20.10.2014
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19 PLx 482/2014 Proiect de Lege pentru suspendarea aplicării 

dispoziţiilor art.4 din Ordonanţa Guvernului 
nr.41/1998 privind taxele în domeniul 
protecţiei proprietăţii industriale şi regimul 
de utilizare a acestora
- consilier:Silvia Olaru 

Cameră 
decizională

8.10.2014 Aviz pentru 
Com. Buget 

Com. 
Industrii

20.10.2014

20. PLx 484/2014 Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.23/2014 pentru 
completarea art.8 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.37/2008 privind reglementarea 
unor măsuri financiare în domeniul bugetar
- consilier:Alexandra Muşat 

Cameră 
decizională

8.10.2014 Aviz pentru 
Com. Buget

20.10.2014

21 PLx 485/2014 Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.24/2014 pentru 
stabilirea unor măsuri privind controlul 
statului în domeniul construcţiilor
- consilier:Paul Şerban 

Cameră 
decizională

8.10.2014 Aviz pentru 
Com. Buget 

Com. 
Administraţie

20.10.2014

22 PLx 486/2014 Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.29/2014 pentru 
modificarea art.6 alin.(2) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.34/2000 privind 
produsele agroalimentare ecologice, precum 
şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul 
produselor agroalimentare ecologice
- consilier:Roxana Zegrean 

Cameră 
decizională

8.10.2014 Aviz pentru 
Com. 

Agricultură

20.10.2014

 

PREŞEDINTE
Bogdan Liviu CIUCĂ
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