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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

I   FONDURI

1 PLx 250/2016 Proiect de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.6/2016 privind unele măsuri pentru 
punerea în executare a mandatelor de 
supraveghere tehnică dispuse în 
procesul penal
-consilier: Paul Șerban 

Cameră decizională

Senatul a adoptat 
tacit

16.05.2016 Raport 7.06.2016 INIȚIATOR: GUVERNUL
Senatul a adoptat tacit 
CL- aviz favorabil
Com. pt. drepturile omului - aviz 
negativ
Com. pt. muncă - aviz favorabil
Com. pt. apărare - aviz favorabil

a lucrărilor Comisiei, în ziua de marți, 25 septembrie 2018, ora 11:00

Parlamentul României

Camera Deputaţilor

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi

  ORDINEA DE ZI  
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2 PLx 469/2018 Proiect de Lege privind modificarea şi 
completarea art.2 din Legea nr.118/2013 pentru 
aderarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, la 
Asociaţia Internaţională a Înaltelor Jurisdicţii 
Administrative, pentru aderarea Administraţiei 
Naţionale a Penitenciarelor la Organizaţia 
Europeană a Serviciilor Penitenciare şi 
Corecţionale - EuroPris, pentru aderarea 
Oficiului Naţional al Registrului Comerţului la 
Registrul European al Comerţului, pentru 
aprobarea plăţii unor contribuţii ale 
Ministerului Justiţiei, ale Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie, ale Oficiului Naţional al 
Registrului Comerţului şi ale Administraţiei 
Naţionale a Penitenciarelor la organismele 
internaţionale, precum şi pentru modificarea 
anexei nr.2.2 la Ordonanţa Guvernului 
nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor 
la organizaţiile internaţionale 
interguvernamentale la care România este parte
- consilier: Andreea Sârbu 

Prima Cameră TAC: 
13.11.2018

12.09.2018 Raport 27.09.2018 INIȚIATOR: GUVERNUL
CL - aviz favorabil
CES - aviz favorabil

3 PLx 397/2018 Proiect de Lege privind instituirea zilei 
de 11 iunie ca "Ziua Victoriei 
Revoluţiei de la 1848 şi a Democraţiei 
Româneşti"
- consilier: Florica Manole 

Cameră decizională

Senatul a adoptat

25.06.2018 Raport 04.09.2018 INIȚIATORI: 35 dep+sen
Senatul a adoptat
CL - aviz favorabil
Guvernul susține adoptarea 
acestei inițiative legislative cu 
observații - 05.07.2018
Com. pt. administrație - aviz 
favorabil
Com. pt. buget - aviz favorabil
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4 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

Retrimis de la plenul Camerei 
Deputaților la comisii pentru Raport 
suplimentar 

Cameră decizională

Senatul a adoptat

19.09.2018 Raport comun 
suplimentar cu 

Com. pt. Industrii 

Comisia 
Juridică  și 
Comisia pt. 
Industrii au 

transmis Raport 
comun 

suplimentar de 
adoptare cu 

amendamente 
admise și 
respinse 

9.10.2018 INIȚIATOR: GUVERNUL
Senatul a adoptat
CL - aviz favorabil
CSAT - aviz favorabil
Com. pt. drepturile omului - aviz 
favorabil
Com. pt. buget - aviz favorabil
Com. pt. politică economică - 
aviz favorabil

5 PLx 326/2018 Propunere legislativă pentru 
modificarea art.25 alin.(2) din Legea 
nt.295/2004 privind regimul armelor şi 
muniţiilor
- consilier: Rodica Penescu 

Retrimis de la plenul Camerei 
Deputaților la comisii pentru Raport 
suplimentar 

Cameră decizională

Senatul a respins

19.09.2018 Raport comun 
suplimentar cu 

Com. pt. Apărare

9.10.2018 INIȚIATORI: 4 deputați
Senatul a respins
CL - aviz negativ
Guvernul nu susține - 13.04.2018
Com. Juridică și Com. pt. 
Apărare au transmis Raport 
comun de respingere  
25.06.2018
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6 PLx 414/2016 Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.18/2016 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.286/2009 privind 
Codul penal, Legii nr.135/2010 privind 
Codul de procedură penală, precum şi 
pentru completarea art.31 alin.(1) din 
Legea nr.304/2004 privind organizarea 
judiciară
- consilier: Paul Șerban 

Cameră decizională

Senatul a adoptat 
tacit

10.10.2016 Raport 20.10.2016 INIȚIATOR: GUVERNUL
Senatul a adoptat tacit
CL- aviz favorabil 
CSM- aviz favorabil
Guvernul a transmis punct de 
vedere favorabil (2017)
Com. pt. drepturile omului - aviz 
favorabil

7 PLx 402/2018 Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea articolului 
3 alineatul (3¹) din Legea apelor nr.107 
din 25 septembrie 1996
- consilier: Florica Manole

Cameră decizională

Senatul a respins

25.06.2018 Raport comun cu 
Com. pt. Mediu

S-a primit 
Raport 

preliminar de 
respingere de la 
com. pt. Mediu

19.09.2018 INIȚIATORI: 6 deputați
Senatul a respins
CES - aviz favorabil
CL - aviz negativ
Guvernul nu susține
Com. pt. administrație - aviz 
negativ

8 PLx 522/2017 Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.115 din 19 mai 2015 pentru alegerea 
autorităţilor administraţiei publice 
locale, pentru modificarea Legii 
administraţiei publice locale 
nr.215/2001, precum şi pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.393/2004 privind Statutul aleşilor 
locali
- consilier: Alexandra Mușat

Cameră decizională

Senatul a respins

4.12.2017 Raport comun cu 
Com. pt. 

Administrație

S-a primit 
Raport 

preliminar de 
respingere de la 

Com. pt. 
Administrație 

13.09.2018

21.12.2017 INIȚIATORI: 29 deputați
Senatul a respins
CL - aviz favorabil
Guvernul nu susține
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9 PLx 63/2018 Propunere legislativă privind 
modificarea şi completarea articolului 
2 din Legea privind arborarea 
drapelului României, intonarea imnului 
naţional şi folosirea sigiliilor cu stema 
României de către autorităţile şi 
instituţiile publice nr.75/1994
- consilier: Alexandra Mușat

Cameră decizională

Senatul a respins

26.02.2018 Raport comun cu 
Com. pt. 

Administrație

S-a primit 
Raport 

preliminar de 
respingere de la 

Com. pt. 
Administrație 

13.09.2018

20.03.2018 INIȚIATORI: 32 dep+sen
Senatul a respins
CL - aviz favorabil
Guvernul nu susține adoptarea

10 PLx 357/2018 Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.217/2003 pentru prevenirea şi 
combaterea violenţei în familie
- consilier: Andreea Sârbu

Cameră decizională

Senatul a respins

4.06.2018 Raport comun cu 
Com. pt. 

Egalitatea de 
șanse

21.06.2018 INIȚIATORI: 27 dep+sen
Senatul a respins
CL - aviz favorabil
Guvernul nu susține (19.04.2018)
Com. pt. administrație, Com. pt. 
apărare, Com. pt. buget și Com. 
pt. sănătate - avize negative
Com. pt.drepturile omului și 
Com. pt. muncă - avize favorabile

II  DIVERSE

PREŞEDINTE
EUGEN NICOLICEA
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