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Nr.
crt.

Nr.
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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

FONDURI
1 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

2 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)

a lucrărilor Comisiei, în ziua de miercuri, 11 aprilie 2018, după votul final

Parlamentul României

Camera Deputaţilor

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
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3 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

4 PLx 569/2017 Propunere legislativă pentru 
modificarea Legii nr.393/2004 privind 
Statutul aleşilor locali
- consilier: Alexandra Mușat

Prima Cameră TAC: 
30.04.2018

12.02.2018 Raport comun cu 
Com. 

Administrație

6.03.2018 INIȚIATORI: 41 deputați
CL - aviz favorabil
Guvernul a transmis punct de 
vedere - Parlamentul va decide 
asupra oportunității de adoptare

5 PLx 326/2017 Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.39/2017 privind acţiunile de 
despăgubire în cazurile de încălcare a 
dispoziţiilor legislaţiei în materie de 
concurenţă, precum şi pentru 
modificarea şi completarea Legii 
concurenţei nr.21/1996
- consilier: Alina Grigorescu 

Cameră decizională

Senatul a adoptat

10.10.2017 Raport comun cu 
Com. pt. Industrii  

31.10.2017 INIȚIATOR: GUVERNUL
Senatul a adoptat
CL - aviz favorabil
CSAT - aviz favorabil
Comisia juridică a avut 
dezbateri generale în 
29.03.2018.

6 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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7 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 

Cameră decizională

Senatul a adoptat

16.11.2015 Raport comun cu 
Com. pt. Apărare 

și Com. pt. 
Transport

S-au primit 
Rapoarte 

preliminare de 
adoptare în 

forma Senatului 
de la Com. pt. 

Apărare și Com. 
pt. Transporturi

3.12.2015 INIȚIATOR: GUVERNUL
Senatul a adoptat
CL - aviz favorabil  
Guvernul susține adoptarea 
proiectului de lege în forma 
adoptată de Senat                            

8 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
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9 PLx 111/2018 Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.535/2004 privind prevenirea şi 
combaterea terorismului
- consilier: Rodica Penescu

Cameră decizională

Senatul a adoptat

12.03.2018 Raport comun cu 
Com. pt. Apărare

S-a primit 
Raport 

preliminar de 
adoptare cu 

amendamente de 
la Com. pt. 

Apărare

Dezbateri 
generale

27.03.2018 INIȚIATORI: 8 dep+sen
Senatul a adoptat
CL - aviz favorabil

AVIZ
1 PLx 582/2017 Propunere legislativă de modificare a 

Legii concurenţei nr.21 din 30 aprilie 
1996, republicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr.153 din 29 
februarie 2016, cu modificările şi 
completările ulterioare
- consilier: Alina Grigorescu 

Prima Cameră TAC: 
7.05.2018

19.02.2018 Aviz pentru Com. 
Industrii

28.02.2018 INIȚIATORI: 112 dep+sen
CL - aviz favorabil
CES - aviz negativ
Guvernul nu susține
Com. pt. Drepturile omului, 
Com. pt. Politică economică și 
Com. pt. Buget au transmis 
avize negative
Comisia juridică a avut 
dezbateri generale în 
29.03.2018.

PREŞEDINTE
EUGEN NICOLICEA
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