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Parlamentul României 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi Comisia juridică, de numiri, disciplină, 

imunităţi şi  validări 

 
   

Nr.4c-11/ 409/ 2017/ 2018                                                   nr. XIX/ 45/ 2017/ 2018 

Către 

Către Birourile permanente reunite  

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN privind Raportul de activitate pe 

anul 2015 al Consiliului Legislativ, întocmit de Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţi a Camerei Deputaţilor și de Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și 

validări a Senatului. 

 

Președinte,                                              Președinte, 

Deputat Eugen Nicolicea           Senator Robert Marius Cazanciuc 
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Parlamentul României 
 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi Comisia juridică, de numiri, disciplină, 
imunităţi şi  validări 

 
Nr.4c-11/ 409/ 2017/ 2018                                                 nr. XIX/ 45/ 2017/ 2018 

               

    Raport comun 
privind Raportul de activitate pe anul 2015 al Consiliului Legislativ 

Birourile permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, reunite în şedinţa 
comună din data de 13 martie 2018. au analizat adresa Consiliului Legislativ cu nr.R1261 
din 19 august 2016, prin care a fost înaintat Parlamentului Raportul de activitate pe 
anul 2015 al Consiliului Legislativ şi au hotărât să transmită raportul Comisiei juridice, 
de disciplină şi imunităţi a Camerei Deputaţilor şi Comisiei juridice, de numiri, 
disciplină, imunităţi şi validări din Senat, pentru întocmirea unui raport comun, ce 
urmează a fi prezentat într-o viitoare şedinţă comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului. 

Cele două comisii s-au întrunit în şedinţe separate, în 13 martie și 20 martie 2018, 
în vederea analizării acestui raport de activitate. 

 
La cele două şedinţe, membrii celor două au fost prezenţi conform listei de 

prezenţă. 
Raportul de activitate a fost înaintat de Consiliul Legislativ, în conformitate cu 

prevederile art. 2 alin. (2) din Legea nr. 73/1993 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Consiliului Legislativ, republicată: 

“Consiliul Legislativ prezintă anual Parlamentului raportul asupra activităţii sale.” 
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La şedinţă, Comisiei a participat preşedintele Consiliului Legislativ, domnul 

Dragoş Iliescu. 
Consiliului Legislativ a fost sesizat în anul 2015 cu un număr de 1479 proiecte de 

acte normative şi cereri de republicare/rectificare, transmise spre avizare, după cum 
urmează: 918 de la Guvernul României, 473 de la Senat, 68 de la Camera Deputaţilor. 9 
de Ia Consiliul Concurenţei şi 11 de la cetăţeni. 

2 
In anul 2015, au fost emise de un număr de 1395 avize pentru proiecte de acte 

normative, dintre care 89 avize negative. 
Consiliul Legislativ a avut ca obiective principale în activitatea sa din anul 2015: 

- avizarea proiectelor de acte normative adoptate de organele centrale; 
- avizarea republicărilor şi rectificărilor; 
- armonizarea legislaţiei naţionale cu reglementările Uniunii Europene; 
- asigurarea evidenţei oficiale a legislaţiei; 
- informatizarea activităţii legislative: 
- informarea şi documentarea legislativă. 

Proiectele de acte normative avizate pe parcursul anului 2015 au fost supuse unei 
analize riguroase şi constructive, prin care s-a urmărit asigurarea unor reglementări clare, 
corecte şi coerente, care să se integreze armonios în ansamblul legislaţiei în vigoare şi 
care să faciliteze aplicarea prevederilor viitorului act normativ în practica vieţii sociale. 

În urma dezbaterilor, membrii  prezenţi la şedinţă ai celor două  comisii juridice au 
hotărât, cu majoritate de voturi, să prezinte Camerelor reunite ale Parlamentului 
prezentul raportul comun, împreună cu Raportul de activitate pe anul 2015 al 
Consiliului Legislativ. 

Președinte,                                              Președinte, 

Deputat Eugen Nicolicea           Senator Robert Marius Cazanciuc 

 

 
Consilier parlamentar,                                                                                    Consilier parlamentar, 
Rotlica Penescu                                                                                           Camelia Ene 
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