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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 158/2018 Propunere legislativă pentru 

modificarea art.17 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.24/2008 
privind accesul la propriul dosar şi 
deconspirarea Securităţii
- consilier: Florica Manole 

Prima Cameră TAC: 
11.09.2018

23.04.2018 Raport 10.05.2018 INIȚIATORI: 2 deputați
CL - aviz favorabil
Com. pt. drepturile omului - aviz 
favorabil

2 PLx 472/2017 Proiect de Lege privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea asociaţiilor 
de proprietari şi administrarea 
condominiilor
- consilier: Alexandra Mușat 

Cameră decizională

Senatul a adoptat

20.11.2017 Raport comun cu 
Com. pt. 

Administrație

S-a primit 
Raport 

preliminar de 
adoptare cu 

amendamente 
admise de la 

Com. pt. 
Administrație

7.12.2017 INIȚIATOR: GUVERNUL
Senatul a adoptat
CL - aviz favorabil
Comisia pt. industrii - aviz 
favorabil
Comisia pt. drepturile omului - 
aviz favorabil

a lucrărilor Comisiei, în ziua de luni, 4 iunie 2018, ora 16:00 și  în ziua de marți, 5 iunie 2018, ora 10:00

Parlamentul României

Camera Deputaţilor

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi

  ORDINEA DE ZI  
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3 PLx 76/2018 Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 
554/2004 a contenciosului 
administrativ
- consilier: Alexandra Mușat

Prima Cameră TAC: 
20.06.2018

3.04.2018 Raport 25.04.2018 INIȚIATORI: 22 dep+sen
CL - aviz favorabil
Comisia pentru drepturile omului -
aviz favorabil
Comisia pentru administrație - 
aviz negativ

4 PLx 376/2016 Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.20/1994 pentru reducerea riscului 
seismic al construcţiilor
- consilier: Florica Manole 

Motivația retrimiterii de la plenul 
Camerei Deputaților: domnul deputat 
Alfred Robert Simonis a solicitat 
retrimiterea la comisie, în vederea 
lămuririi unei sintagme din proiectul 
legii.

Cameră decizională

Senatul a adoptat

18.04.2018 Raport 
suplimentar 

comun cu Com. 
pt. Administrație

S-a primit 
Raport 

preliminar de 
adoptare cu 

amendamente 
admise și 

respinse de la 
Com. pt. 

Administrație

27.04.2018 INIȚIATORI: 16 deputați
Senatul a adoptat
CL - aviz favorabil
Guvernul susține adoptarea 
acestei inițiative legislative sub 
rezerva însușirii amendamentelor 
cuprinse în anexă (atașată), care 
este parte integrantă din punctul 
de vedere 21.12.2017
Comisia pt. Administrație și 
Comisia Juridică au transmis 
Raport comun de adoptare cu 
amendamente admise și respinse 
5.04.2018
Retrimis de la plenul Camerei 
Deputaților pentru Raport 
suplimentar
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5 PLx 1/2018 Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.35/1997 privind organizarea şi 
funcţionarea instituţiei Avocatului 
Poporului, precum şi pentru 
modificarea art.16 alin.(3) din Legea nr 
8/2016 privind înfiinţarea 
mecanismelor prevăzute de Convenţia 
privind drepturile persoanelor cu 
dizabilităţi
- consilier: Rodica Penescu 

Prima Cameră TAC: 
18.06.2018

5.03.2018 Raport INIȚIATORI: 3 dep+sen
CL - aviz favorabil 
CES - aviz negativ
Com. pt. sănătate și Com. pt. 
muncă - avize favorabile cu 
amendamente admise. 
Com.pt. drepturile omului și 
Com. pt. egalitatea de șanse - 
avize favorabile
Guvernul susține " cu modificări"

6 PLx 534/2017 Propunere legislativă pentru 
completarea articolului 102 din 
Ordonanţa de Urgenţă nr.195 din 12 
decembrie 2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice
- consilier: Iuliana Cseke 

Cameră decizională

Senatul a respins

4.12.2017 Raport comun cu 
Com. pt. Industrii 

și Com. pt. 
Transporturi

S-a primit 
Raport 

preliminar de 
adoptare cu 

amendamente 
de la Com. pt. 

Industrii

21.12.2017 INIȚIATORI: 20 deputați
Senatul a respins
CL - aviz favorabil
Guvernul susține adoptarea sub 
rezerva însușirii propunerilor
Com. pt. apărare - aviz favorabil
Com. pt. administrație - aviz 
favorabil
Com. pt. drepturile omului - aviz 
negativ
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7 PLx 45/2018 Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.215/2001 a administraţiei publice 
locale - Republicare
- consilier: Alexandra Mușat

Prima Cameră TAC: 
12.06.2018

26.03.2018 Raport comun cu 
Com. pt. 

Administrație

S-a primit 
Raport 

preliminar de 
respingere de la 

Com. pt. 
Administrație 

17.04.2018

17.04.2018 INIȚIATOR: 1 senator
CL - aviz favorabil
CES - aviz favorabil
Guvernul nu susține, a transmis 
punct de vedere negativ 
(26.03.2018)

8 PLx 516/2017 Propunere legislativă pentru 
completarea art.62 şi modificarea 
art.110 din Legea nr.46/2008 privind 
Codul silvic

Cameră decizională

Senatul a respins

4.12.2017 Raport comun cu 
Com. pt. 

Agricultură și 
Com. pt. Mediu

S-a primit 
Raport 

preliminar de 
respingere  de la 

Com. pt. 
Agricultură

S-a primit 
Raport 

preliminar de 
respingere cu 1 
amendament 
respins de la 

Com. pt. Mediu

21.12.2017 INIȚIATOR: 1 deputat
Senatul a respins
CL - aviz favorabil
Guvernul nu susține
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9 PLx 324/2018 Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei 
de urgenţă nr.194/2002 privind regimul 
străinilor din România republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare 
şi a Ordonanţei nr.25/2014 privind 
încadrarea în muncă şi detaşarea 
străinilor pe teritoriul României şi 
pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative privind regimul 
străinilor în România, cu modificările 
şi completările ulterioare
- consilier: Roxana David 

Cameră decizională

Senatul a respins

22.05.2018 Raport comun cu 
Com. pt. Muncă 
și Com. pt. 

Apărare

14.06.2018 INIȚIATORI: 23 dep+sen
Senatul a respins
CL - aviz favorabil

10 PLx 325/2018 Propunere legislativă privind 
modificarea şi completarea Legii 
notarilor publici şi a activităţii notariale 
nr.36/1995
- consilier: Roxana David 

Cameră decizională

Senatul a respins

22.05.2018 Raport 14.06.2018 INIȚIATORI: 3 deputați
Senatul a respins
CL - aviz favorabil
Guvernul nu susține, a transmis 
punct de vedere negativ - 
27.04.2018
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11 PLx 333/2014 Propunere legislativă pentru 
recunoaşterea delfinilor drept persoane 
non-umane
- consilier: Silvia Olaru 

Retrimitere de la plenul Camerei 
Deputaților pentru Raport 
suplimentar: nu a fost întrunită 
majoritatea calificată pentru respingere, 
conform art 104 alin. 3 din 
Regulamentul Camerei Deputaților-
13.05.2015       

Cameră decizională

Senatul a respins

13.05.2015 Raport 
suplimentar 

INIȚIATOR: 1 deputat
Senatul a respins
CL - aviz negativ
Guvernul nu susține, a transmis 
puncte de vedere negative (2015, 
2016, 2017)
Comisia juridică - Raport de 
respingere 15.12.2014
Retrimitere de la plenul Camerei 
Deputaților pentru Raport 
suplimentar: nu a fost întrunită 
majoritatea calificată pentru 
respingere, conform art 104 alin. 
3 din Regulamentul Camerei 
Deputaților
-13.05.2015                                    
    
       

12 PLx 196/2018 Propunere legislativă pentru 
modificarea Legii nr. 33/2007 privind 
organizarea şi desfăşurarea alegerilor 
pentru Parlamentul European
- consilier: Florica Manole 

Cameră decizională

Senatul a respins

10.04.2018 Raport 2.05.2018 INIȚIATORI: 39 dep+sen
Senatul a respins
CL - aviz favorabil
Guvernul a transmis punct de 
vedere - Parlamentul va decide 
asupra adoptării inițiativei 
legislative 19.04.2018
Comisia pt. administrație - aviz 
negativ
Comisia pt. drepturile omului - 
aviz negativ
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13 PLx 197/2018 Propunere legislativă pentru 
modificarea Legii nr. 370/2004 pentru 
alegerea Preşedintelui României
- consilier: Florica Manole 

Cameră decizională

Senatul a respins

10.04.2018 Raport 2.05.2018 INIȚIATORI: 38 dep+sen
Senatul a respins
CL - aviz favorabil
Guvernul a transmis punct de 
vedere - Parlamentul va decide 
asupra adoptării inițiativei 
legislative
Comisia pt. administrație - aviz 
negativ
Comisia pt. drepturile omului - 
aviz negativ

PREŞEDINTE
EUGEN NICOLICEA

pag. 7 / 7


		2018-05-30T16:51:49+0300
	Dragos-Constantin Bucur




