
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 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 

a lucrărilor Comisiei, în ziua de luni, 23 aprilie 2018, ora 16:00 și  în ziua de marți, 24 aprilie 2018, ora 10:00

Parlamentul României

Camera Deputaţilor

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi

  ORDINEA DE ZI  

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)
Com. pt. Drepturile omului
 - aviz favorabil
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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, a transmis 
punct de vedere negativ
Com. pt. Drepturile omului
 - aviz favorabil

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 

ă i

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
Com. pt. Drepturile omului

i f bilconcurenţă, precum şi pentru 
modificarea şi completarea Legii 
concurenţei nr.21/1996
- consilier: Alina Grigorescu 

- aviz favorabil
Com. pt. Buget - aviz favorabil
Com. pt. Politică economică
 - aviz favorabil

5 PLx 167/2018 Propunere legislativă privind măsuri de 
punere în aplicare a regulamentului 
(UE) 2016/679 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 27 
aprilie 2016 privind protecţia 
persoanelor fizice în ceea ce priveşte 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
şi libera circulaţie a acestor date şi de 
abrogare a Directivei 95/46/EC 
(Regulamentul general privind 
protecţia datelor)
- consilier: Andreea Sârbu 

Prima Cameră TAC: 
26.06.2018

10.04.2018 Raport 18.04.2018 INIȚIATORI: 2 senatori
CL - aviz favorabil
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6 PLx 181/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 102/2005 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Autorităţii Naţionale de Supraveghere 
a Prelucrării Datelor cu Caracter 
Personal, precum şi pentru abrogarea 
Legii nr. 677/2001 pentru protecţia 
persoanelor cu privire la prelucrarea 
datelor cu caracter personal şi libera 
circulaţie a acestor date
- consilier: Andreea Sârbu 

Prima Cameră TAC: 
14.06.2018

10.04.2018 Raport 18.04.2018 INIȚIATOR: GUVERNUL
CL - aviz favorabil
CSM - aviz favorabil

7 PLx 428/2017 Propunere legislativă privind 
transmiterea unui bun imobil - teren din 

Cameră decizională 6.11.2017 Raport comun cu 
Com. pt. 

28.11.2017 INIȚIATORI: 5 deputați
Senatul a respins

domeniul public al statului şi din 
administrarea Universităţii de Ştiinţe 
Agricole şi Medicină Veterinară a 
Banatului "Regele Mihai I al României 
" din municipiul Timişoara în domeniul 
privat al statului şi în proprietatea 
Universităţii de Ştiinţe Agricole şi 
Medicină Veterinară a Banatului 
"Regele Mihai I al României " din 
municipiul Timişoara, judeţul Timiş
- consilier: Alexandra Mușat 

Senatul a respins
p

Învățământ și 
Com. pt. 

Agricultură

S-a primit Raport 
preliminar de 
adoptare cu 

amendamente de la 
Com. pt. 

Agricultură

Se u esp s
CL - aviz favorabil
Guvernul nu susține, a transmis 
punct de vedere negativ 
(04.04.2018)
Com. pt. Administrație - aviz 
negativ
Se dezbate în ședință 
comună cu Com. pt. 
Învățământ și Com. pt. 
Agricultură în ziua de 
marți, 24 aprilie 2018, ora 
11:00, la sala Mihai 
Viteazu
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8 PLx 207/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.217/2003 pentru 
prevenirea şi combaterea violenţei în 
familie
- consilier: Iuliana Cseke 

Cameră decizională

Senatul a adoptat 
tacit

16.04.2018 Raport comun cu 
Com. pt. 

Egalitatea de 
șanse pentru 

femei și bărbați

10.05.2018 INIȚIATORI: 68 dep+sen
Senatul a adoptat tacit
CL - aviz favorabil
Guvernul nu susține, a trimis 
punct de vedere negativ

9 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

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

- 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.
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10 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

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

11 PLx 45/2018 Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr 215/2001 a administraţiei publice

Prima Cameră TAC: 
12.06.2018

26.03.2018 Raport comun cu 
Com. pt. 

Administrație

17.04.2018 INIȚIATOR: 1 senator
CL - aviz favorabil
CES aviz favorabilnr.215/2001 a administraţiei publice 

locale - Republicare
- consilier: Alexandra Mușat

Administrație

S-a primit 
Raport 

preliminar de 
respingere de la 

Com. pt. 
Administrație

CES - aviz favorabil
Guvernul nu susține, a transmis 
punct de vedere negativ 
(26.03.2018)
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12 PLx 115/2018 Propunere legislativă pentru 
completarea art.15 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.195/2002 
privind circulaţia pe drumurile publice
- consilier: Cseke Iuliana

Cameră decizională

Senatul a respins

12.03.2018 Raport comun cu 
Com. pt. Industrii 

și Com. pt. 
Transporturi

S-a primit 
Raport  

preliminar de 
respingere de la 

Com. pt. 
Industrii

29.03.2018 INIȚIATORI: 25 dep+sen
Senatul a respins
CL - aviz favorabil
Guvernul nu susține, a transmis 
punct de vedere negativ 
(04.04.2018)
Com. pt. Drepturile omului
 - aviz negativ

AVIZ
1 PLx 602/2017 Proiect de Lege pentru completarea 

Legii nr.76/2002 privind sistemul 
asigurărilor pentru şomaj şi stimularea 
ocupării forţei de muncă
- consilier: Andreea Sârbu

Cameră decizională

Senatul a adoptat

20.12.2017 Aviz pentru Com. 
Muncă

6.02.2018 INIȚIATORI: 5 deputați
Senatul a adoptat
CL - aviz favorabil
Guvernul nu a transmis punct 
de vedere
Com. pt. Drepturile omului
 - aviz negativ
Com. pt. Egalitatea de șanse
 - aviz favorabil
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DIVERSE

1 4c-11/324/2018 Adresa Secretarului General al 
Camerei Deputaților prin care 
înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină și imunități, o Notă 
referitoare la Decizia Curții 
Constituționale privind obiecția de 
neconstituționalitate a prevederilor 
Legii pentru modificarea și

Informare

Legii pentru modificarea și 
completarea Legii administrației 
publice locale nr. 215/2001.

2 4c-11/339/2018 Adresa Secretarului General al 
Camerei Deputaților prin care 
înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină și imunități, informarea 
domnului Cătălin Boris Precul, 
membru în Colegiul Consiliului 
Național pentru Studierea Arhivelor 
Securității, privind opțiunea sa pentru 
calitatea de membru al Colegiului 
CNSAS.

Informare

PREŞEDINTE
EUGEN NICOLICEA
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