
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 Observaţii

0 1 2 3 4 5 6 7

FONDURI
1 PLx 482/2017 Reexaminarea Legii pentru 

completarea Legii nr.176/2010 privind 
integritatea în exercitarea funcţiilor şi 
demnităţilor publice, pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.144/2007 privind înfiinţarea şi 
funcţionarea Agenţiei Naţionale de 
Integritate, precum şi pentru 
modificarea şi completarea altor acte 
normative
- consilier: Rodica Penescu

Prima Cameră TAC: 
12.03.2018

21.11.2017 Raport 7.12.2017 INIȚIATOR: 1 deputat
CL - aviz favorabil
Raport de adoptare cu 
amendamente admise a 
transmis Com. juridică în 
05.12.2017
Camera Deputaților a adoptat 
raportul Comisiei juridice în 
data de 11.12.2018
Senatul a adoptat în data de 
18.12.2017
Reexaminare la cererea 
Președintelui României 
15.03.2018

a lucrărilor Comisiei, în ziua de marți, 27 martie 2018, după Ședința de plen

Parlamentul României

Camera Deputaţilor

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi

  ORDINEA DE ZI  
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2 PLx 597/2017 Propunere legislativă pentru 
modificarea Legii nr.176/2010 privind 
integritatea în exercitarea funcţiilor şi 
demnităţilor publice, pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.144/2007 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Agenţiei 
Naţionale de Integritate, precum şi 
pentru modificarea şi completarea altor 
acte normative
- consilier: Rodica Penescu

Prima Cameră TAC: 
7.05.2018

19.02.2018 Raport 8.03.2018 INIȚIATORI: 103 deputați
CL - aviz favorabil
Comisia pentru drepturile 
omului, culte și problemele 
minorităților naționale - aviz 
favorabil

3 PLx 376/2016 Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.20/1994 pentru reducerea riscului 
seismic al construcţiilor
- consilier: Florica Manole

Cameră decizională

Senatul a adoptat

26.09.2016 Raport comun cu 
Com. pt. 

Administrație

S-a primit 
Raport 

preliminar de 
adoptare cu 

amendamente de 
la Com. pt. 

Administrație

18.10.2016 INIȚIATORI: 16 deputați
Senatul a adoptat
CL - aviz favorabil
Guvernul susține adoptarea, sub 
rezerva însușirii amendamentelor
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4 PLx 454/2017 Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice
- consilier: Iuliana Cseke

Cameră decizională

Senatul a adoptat

13.11.2017 Raport comun cu 
Com. pt. Industrii 

și Com. pt. 
Transporturi

S-a primit 
Raport 

preliminar  de 
adoptare cu 

amendamente de 
la Com. pt. 
Industrii

5.12.2017 INIȚIATORI: 18 dep+sen
Senatul a adoptat
CL - aviz favorabil
Guvernul nu susține, a transmis 
punct de vedere negativ ( 2017 )

5 PLx 555/2017 Proiect de Lege pentru completarea 
art.111 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice
- consilier: Iuliana Cseke

Cameră decizională

Senatul a adoptat 
tacit

7.12.2017 Raport comun cu 
Com. pt. Industrii 

și Com. pt. 
Transporturi

S-a primit 
Raport 

preliminar  de 
adoptare cu 

amendamente de 
la Com. pt. 
Industrii

21.12.2017 INIȚIATOR: 1 deputat
Senatul a adoptat tacit
CL - aviz favorabil
Guvernul susține adoptarea sub 
rezerva însușirii propunerilor

6 PLx 456/2017 Proiect de Lege privind măsurile 
alternative de executare a pedepselor 
privative de libertate
- consilier: Roxana David

Cameră decizională

Senatul a adoptat

13.11.2017 Raport 5.12.2017 INIȚIATORI: 11 senatori
Senatul a adoptat
CL - aviz negativ
Guvernul susține adoptarea 
inițiativei legislative, sub rezerva 
însușirii propunerilor și 
observațiilor
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7 PLx 469/2017 Proiect de Lege pentru modificarea 
Legii nr.286/2009 privind Codul penal, 
pentru modificarea art.587 din Legea 
nr.135/2010 privind Codul de 
procedură penal, precum şi pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.254/2013 privind executarea 
pedepselor şi a măsurilor privative de 
libertate dispuse de organele judiciare 
în cursul procesului penal
- consilier: Roxana David 

Cameră decizională

Senatul a adoptat 
tacit

20.11.2017 Raport 12.12.2017 INIȚIATORI: 9 dep+sen
Senatul a adoptat tacit
CL - aviz favorabil
Guvernul nu susține, a transmis 
punct de vedere negativ (2017)

8 PLx 553/2017 Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.254/2013 privind 
executarea pedepselor şi a măsurilor 
privative de libertate dispuse de 
organele judiciare în cursul procesului 
penal
- consilier: Roxana David

Cameră decizională

Senatul a adoptat 
tacit

7.12.2017 Raport 21.12.2017 INIȚIATORI: 32 dep+sen
Senatul a adoptat tacit
CL - aviz favorabil
Guvernul nu susține

9 PLx 122/2015 Proiect de Lege privind unele măsuri 
vizând republicarea actelor normative
- consilier: Rodica Penescu 

Cameră decizională

Senatul a adoptat

2.03.2015 Raport 17.03.2015 INIȚIATOR: GUVERNUL
Senatul a adoptat                          
CL - aviz negativ
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10 PLx 493/2017 Proiect de Lege privind Registrul 
Naţional de Publicitate Mobiliară şi 
pentru abrogarea Ordonanţei 
Guvernului nr.89/2000 privind unele 
măsuri pentru autorizarea operatorilor 
şi efectuarea înscrierilor în Arhiva 
Electronică de Garanţii Reale 
Mobiliare
- consilier: Alina Grigorescu

Motivația retrimiterii la comisie de 
la plenul Camerei Deputaților: 
domnul deputat Andrei Daniel 
Gheorghe, din partea Grupului 
parlamentar PNL, a solicitat 
retrimiterea la comisie pentru Raport 
suplimentar.

Cameră decizională

Senatul a adoptat

27.11.2017 Raport 
suplimentar

12.12.2017 INIȚIATOR: GUVERNUL
Senatul a adoptat
CL - aviz favorabil
Retrimitere la comisie de la 
plenul Camerei Deputaților

11 PLx 84/2018 Proiect de Lege pentru completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.13/2011 
privind dobânda legală remuneratorie şi 
penalizatoare pentru obligaţii băneşti, 
precum şi pentru reglementarea unor 
măsuri financiar-fiscale în domeniul 
bancar
- consilier: Andreea Sârbu

Cameră decizională

Senatul a adoptat

5.03.2018 Raport comun cu 
Com. pt. Buget

22.03.2018 INIȚIATORI: 89 dep+sen
Senatul a adoptat
CL - aviz favorabil

12 PLx 85/2018 Proiect de Lege pentru completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.50/2010 privind contractele de credit 
pentru consumatori
- consilier: Andreea Sârbu 

Cameră decizională

Senatul a adoptat

5.03.2018 Raport comun cu 
Com. pt. Buget

22.03.2018 INIȚIATORI: 93 dep+sen
Senatul a adoptat
CL - aviz favorabil
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13 PLx 733/2015 Propunere legislativă privind 
modificarea şi completarea Legii 
nr.17/07/03/2014 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
- consilier: Alina Grigorescu 

Motivația retrimiterii la comisie de 
la plenul Camerei Deputaților: 
domnul Florin Costin Pâslaru a solicitat 
retrimiterea la comisie.

Cameră decizională

Senatul a respins

24.10.2016 Raport 
suplimentar 

comun cu Com. 
pt. Agricultură

S-a primit 
Raport 

preliminar 
suplimentar de 
respingere de la 

Com. pt. 
Agricultură

2.11.2016 INIȚIATORI: 19 dep+sen
Senatul a respins
CL - aviz negativ
Guvernul nu susține 
Cele două Comisii au transmis 
Raport comun de respingere
Retrimitere de la plenul Camerei 
Deputaților pentru Raport 
suplimentar

14 PLx 277/2016 Propunere legislativă pentru 
completarea art.20 din Legea 
nr.17/2014 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
- consilier: Florica Manole 

Cameră decizională

Senatul a respins

15.06.2016 Raport comun cu 
Com. pt. 

Agricultură

S-a primit 
Raport 

preliminar de 
respingere de la 

Com. 
Agricultură

30.06.2016 INIȚIATOR: 1 deputat 
Senatul a respins
Guvernul nu susţine
CL - aviz favorabil
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DIVERSE

1 4c-11/240/2018 Adresa Secretarului General, prin care 
înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină și imunități, o Notă 
referitoare la Decizia Curții 
Constituționale privind excepția de 
neconstituționalitate a dispozițiilor art. 
13³ alin. (5) și a sintagmei "numai după 
identificarea acestora", cuprinsă în art. 
13⁴ din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 155/2001 privind 
aprobarea programului de gestionare a 
câinilor fără stăpân, prin raportare la 
teza întâi a acestui articol, referitoare la 
"acțiunea de vaccinare antirabică a 
câinilor cu stăpân".

Informare

2 4c-11/241/2018 Adresa Secretarului General, prin care 
înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină și imunități, o Notă 
referitoare la Decizia Curții 
Constituționale privind excepția de 
neconstituționalitate a dispozițiilor art. 
102 alin. (3), art. 345 alin. (3) și art. 
346 alin. (4) din Codul de procedură 
penală.

Informare
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3 4c-11/242/2018 Adresa Secretarului General, prin care 
înaintează Comisiei juridice, de disciplină și 
imunități, o Notă referitoare la Decizia Curții 
Constituționale privind excepția de 
neconstituționalitate a dispozițiilor art. 421 pct. 
2 lit. b) din Codul de procedură penală, astfel 
cum au fost modificate prin art. II pct. 107 din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2016 
pentru modificarea și completarea Legii nr. 
286/2009 privind Codul penal, Legii nr. 
135/2010 privind Codul de procedură penală, 
precum și pentru completarea art. 31 alin. (1) 
din Legea nr. 304/2004 privind organizarea 
judiciară, a dispozițiilor Ordonanței de urgență 
a Guvernului nr. 54/2010 privind unele măsuri 
pentru combaterea evaziunii fiscale, în 
ansamblu, și a dispozițiilor art. 233 și art. 233¹ 
din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedură fiscală.

Informare

PREŞEDINTE
EUGEN NICOLICEA
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