
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 589/2017 Proiect de Lege pentru completarea 

art.165 din Legea 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

18.12.2017 Raport 8.02.2018 INIȚIATORI: 6 dep+sen
Senatul a adoptat
CL - aviz favorabil
Guvernul susține adoptarea 
inițiativei legislative, sub 
rezerva însușirii observațiilor și 
propunerilor

2 PLx 576/2017 Proiect de Lege pentru completarea 
Legii nr.252/2013 privind organizarea 
şi funcţionarea sistemului de 
probaţiune
- consilier: Roxana David

Cameră decizională

Senatul a adoptat

11.12.2017 Raport 20.12.2017 INIȚIATORI: 6 dep+sen
Senatul a adoptat
CL - aviz favorabil

a lucrărilor Comisiei,  în ziua de marți, 13 februarie 2018, ora 14:00 și miercuri, 14 februarie 2018, ora 10:00
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3 PLx 311/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.52/2017 privind restituirea sumelor 
reprezentând taxa specială pentru 
autoturisme şi autovehicule, taxa pe 
poluare pentru autovehicule, taxa 
pentru emisiile poluante provenite de la 
autovehicule şi timbrul de mediu 
pentru autovehicule
- consilier: Andreea Sârbu 

Cameră decizională

Senatul a adoptat

3.10.2017 Raport comun cu 
Com. pt. Buget și 

Com. pt. 
Transporturi

S-a primit 
Raport 

preliminar de 
adoptare în 

forma Senatului 
de la Com. pt. 
Transporturi 

24.10.2017

S-a primit 
Raport 

preliminar de 
adoptare cu 

amendamente 
admise de la 

Com. pt. Buget 
15.12.2017

19.10.2017 INIȚIATOR: GUVERNUL
Senatul a adoptat
CL - aviz favorabil

4 PLx 549/2017 Proiect de Lege pentru modificarea 
art.874 alin.(1) din Legea nr.287/2009 
privind Codul civil
- consilier: Rodica Penescu

Cameră decizională

Senatul a adoptat 
tacit

7.12.2017 Raport 21.12.2017 INȚIATORI: 9 deputați
Senatul a adoptat tacit
CL - aviz negativ
Guvernul nu susține
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5 PLx 480/2017 Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.208 din 20 iulie 2015 privind 
alegerea Senatului şi a Camerei 
Deputaţilor, precum şi pentru 
organizarea şi funcţionarea Autorităţii 
Electorale Permanente
- consilier: Alexandra Mușat 

Cameră decizională

Senatul a respins

20.11.2017 Raport comun cu 
Com. pt. 

Administrație

S-a primit 
Raport 

preliminar de 
respingere de la 

Com. pt. 
Administrație 

14.12.2017 INIȚIATORI: 30 dep+sen
Senatul a respins
CL - aviz favorabil

6 PLx 495/2017 Propunere legislativă privind 
modificarea şi completarea Legii 
115/2015 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

27.11.2017 Raport comun cu 
Com. pt. 

Administrație 

S-a primit 
Raport 

preliminar de 
respingere de la 

Com. pt. 
Administrație 

19.12.2017 INIȚIATORI: 42 dep+sen
Senatul a respins
CL - aviz favorabil
Guvernul a transmis un punct de 
vedere 2017 - Parlamentul va 
decide asupra oportunității de 
adoptare a inițiativei legislative
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AVIZ
1 PLx 477/2017 Proiect de Lege privind exonerarea 

personalului plătit din fonduri publice 
de la plata unor sume reprezentând 
venituri de natură salarială
-consilier: Roxana David

Cameră decizională

Senatul a adoptat

20.11.2017 Aviz pentru Com. 
Muncă

29.11.2017 INIȚIATORI: 4 senatori
Senatul a adoptat
CL - aviz favorabil
Guvernul susține adoptarea

DIVERSE

1 4c-11/47/2018 Adresa Secretarului General, prin care 
înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină și imunități, o Notă 
referitoare la excepția de 
neconstituționalitate a prevederilor art. 
21 alin. (4) și art. 41 alin. (5) din Legea 
nr. 165/2013 privind măsurile pentru 
finalizarea procesului de restituire, în 
natură sau prin echivalent, a imobilelor 
preluate în mod abuziv în perioada 
regimului comunist în România.

Informare
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2 4c-11/48/2018 Adresa Secretarului General, prin care 
înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină și imunități, o Notă 
referitoare la excepția de 
neconstituționalitate a dispozițiilor art. 
22 alin. (7), art. 57 lit. b), art. 59 alin. 
(7), art. 61 alin. (1), art. 62 alin. (2) și 
ale art. 78 alin. (1) din Legea nr. 
360/2002 privind Statutul polițistului, 
în redactarea anterioară intrării în 
vigoare a Legii nr. 81/2015 pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 
360/2002 privind Statutul polițistului, 
precum și pentru modificarea art. 7 
alin. (2) din Legea nr. 364/2004 privind 
organizarea și funcționarea poliției 
judiciare.

Informare

3 4c-11/49/2018 Adresa Secretarului General, prin care 
înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină și imunități, o Notă 
referitoare la excepția de 
neconstituționalitate a dispozițiilor art. 
282 alin. (2) din Codul de procedură 
penală.

Informare

4 4c-11/50/2018 Adresa Secretarului General, prin care 
înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină și imunități, o Notă 
referitoare la excepția de 
neconstituționalitate a dispozițiilor art. 
434 alin. (2) lit. f) și ale art. 439 alin. 
(4¹) teza a doua din Codul de procedură 
penală.

Informare
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5 4c-11/51/2018 Adresa Secretarului General, prin care 
înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină și imunități, o Notă 
referitoare la obiecția de 
neconstituționalitate a dispozițiilor 
Legii privind achiziționarea imobilului 
Ansamblul conacului Brătianu - Florica 
(" Vila Florica"), situat în localitatea 
Ștefănești, județul Argeș, de către 
Ministerul Culturii și Identității 
Naționale.

Informare

6 4c-11/52/2018 Adresa Secretarului General, prin care 
înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină și imunități, o Notă 
referitoare la obiecția de 
neconstituționalitate a Legii pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 
334/2006 privind finanțarea activității 
partidelor politice și a campaniilor 
electorale.

Informare

7 4c-
11/1239/2017

Adresa Biroului permanent nr 1891 BP, 
prin care înaintează Comisiei juridice, 
de disciplină și imunități, solicitarea 
domnului deputat Adrian Claudiu 
Prisnel.
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8 4c-11/849/2017 Adresa Biroului permanent nr 1243 BP, 
prin care înaintează Comisiei juridice, 
de disciplină și imunități, sesizarea din 
partea grupului parlamentar PSD cu 
privire la săvârșirea  unei posibile 
abateri disciplinare de către domnul 
deputat Cristian Ghinea.

9 4c-11/53/2018 Adresa Președintelui Camerei 
Deputaților 1/394/LD, prin care 
înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină și imunități, sesizarea 
doamnei Prună Cristina Mădălina, 
deputat USR, cu privire la săvârșirea  
unei posibile abateri disciplinare de 
către domnul deputat Iulian Iancu.

10 4c-11/31/2018 Adresa Secretarului General, prin care 
înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină și imunități, scrisoarea 
domnului Bogdan Stan, președintele 
Agenției Naționale de Integritate, 
referitoare la domnul deputat Ibram 
Iusein.

PREŞEDINTE
EUGEN NICOLICEA
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