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1. Studiu individual  asupra:                            

1.  Proiectului de Lege privind reproducerea 
umană asistată medical cu terţ donator (PL-X 
63/10.04.2012 - procedură de urgenţă).            
2.  Proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea alin.(5) al art.21 din Legea 
nr.10/2001 privind regimul juridic al unor 
imobile preluate abuziv în perioada 6 martie 
1945-22 decembrie 1989 (PL-X 
65/10.04.2012).                                                 
3. Proiectului de Lege privind regimul juridic 
al averilor ilicite (PL-X 72/10.04.2012).           

Marţi, 17 aprilie 2012.                    
Miercuri, 18 aprilie 2012.               
Joi, 19 aprilie 2012.
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4. Proiectului de Lege pentru modificarea 
Ordonanţei Guvernului nr.105/1999 privind 
acordarea unor drepturi persoanelor 
persecutate de către regimurile instaurate în 
România cu începere de la 6 septembrie 1940 
până la 6 martie 1945 din motive etnice (PL-
X 73/10.04.2012).                                              
5. Proiectului de Lege privind modificarea şi 
completarea Legii nr.217/2003 pentru 
prevenirea şi combaterea violenţei în familie 
(PL-X 81/10.04.2012).                                      
6. Comunicării Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic şi 
Social şi Comitetul Regiunilor - Protecţia 
vieţii private într-o lume interconectată. Un 
cadru european privind protecţia datelor 
pentru secolul 21 - Text cu relevanţă pentru 
SEE (COM(2012)9 - analiză pe fond).              

7. Propunerii de Directivă a Parlamentului 
European şi a Consiliului privind protecţia 
persoanelor fizice referitor la prelucrarea 
datelor cu caracter personal de către 
autorităţile competente în scopul prevenirii, 
identificării, investigării sau urmăririi penale 
a infracţiunilor sau al executării pedepselor şi 
la libera circulaţie a acestor date 
(COM(2012)10 - analiză pe fond).                    
8. Propunerii de Regulament al Parlamentului 
European şi al Consiliului privind protecţia 
persoanelor fizice referitor la prelucrarea 
datelor cu caracter personal şi libera circulaţie 
a acestor date (COM(2012)11 - analiză pe 
fond).                                                                 

pag. 2 / 3



0 1 2 3 4 5 6 7
9. Propunerii de Regulamentul al Consiliului 
privind exercitarea dreptului de a desfăşura 
acţiuni colective în cadrul libertăţii de 
stabilire şi a libertăţii de a presta servicii - 
Text cu relevanţă pentru SEE 
(COM(2012)130 - examinare subsidiaritate).
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