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RAPORT COMUN  

asupra Raportului de activitate al Consiliului Legislativ pe anul 2016 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 11 �i 12 din Regulamentul şedinţelor 

comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului �i cu dispozi�iile art.2, alin.(2) din 

Legea nr.73/1993 pentru înfiin�area, organizarea �i func�ionarea Consiliului 

Legislativ, republicată, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a Camerei 

Deputaţilor şi Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări a Senatului 

au fost sesizate de Birourile permanente ale celor două Camere ale Parlamentului, 

întrunite în şedinţa comună din data de 13 septembrie 2017, cu analizarea şi întocmirea 

unui Raport comun asupra Raportului de activitate al Consiliului Legislativ pe anul 

2016.  

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a Camerei Deputaţilor şi Comisia 

juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări a Senatului, în �edin�ele din 13 

martie 2018, respectiv 20 martie 2018, au examinat documenta�ia transmisă. La 

�edin�ă a participat, din partea Consiliului Legislativ, domnul pre�edinte Drago� 

Iliescu. 



Raportul pentru anul 2016 al Consiliului Legislativ prezintă atât activitatea în 

domeniul avizării proiectelor de acte normative, cât şi republicarea şi rectificarea 

actelor normative. 

• Activitatea de avizare a proiectelor de acte normative; 

• Activitatea de avizare a republicărilor şi rectificărilor actelor normative; 

• Verificarea persoanelor care ocupă funcţii sau demnităţi publice; 

• Evidenţa oficială a legislaţiei României; Repertoriul legislaţiei României; Emiterea 

actelor normative în executare; 

• Armonizarea legislaţiei interne cu reglementările Uniunii Europene; 

• Activitatea de informare şi documentare legislativă; 

• Informatizarea activităţii specifice evidenţei oficiale a legislaţiei; 

• Petiţii şi informaţii de interes public; 

• Activitatea logistică. 

În urma dezbaterilor, membrii celor două Comisii au hotărât, cu majoritate de 

voturi, să înainteze Plenului reunit al celor două Camere ale Parlamentului un raport  

comun asupra Raportului de activitate al Consiliului Legislativ pe anul 2016. 

 

 

 

PRE�EDINTE      PRE�EDINTE 

 

        Eugen Nicolicea                                Robert Marius Cazanciuc         

 

 

 

 

 

 

Întocmit de: 
consilier Roxana David                                                                           consilier Raluca Cremenescu 
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