
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
1 nr.B.P.792 Examinarea concluziilor ministrului

justiţiei asupra Raportului de activitate a
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie (nr.B.P.
792/22.06.2006). În completare s-a depus
Raportul Parchetului de pe lângă Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie privind
"Evaluarea activităţilor desfăşurate de
Ministerul Public în anul 2005"
(nr.892B.P.C./12.09.2006).

22.06.2006 13.10.2006 Şedinţă  comună cu   
Comisia juridică, de 
numiri,  disciplină,  
imunităţi  şi  validari  a 
SENATULUI

2 nr.892B.P.C.

Examinarea concluziilor formulate de
ministrul justiţiei asupra raportului de
bilanţ al Direcţiei Naţionale Anticoruţie
pe  anul 2005

13.06.2006 13.10.2006 Şedinţă  comună cu   
Comisia juridică, de 
numiri,  disciplină,  
imunităţi  şi  validari  a 
SENATULUI

a lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din 30 ianuarie  2007, ora 15.00 
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0 1 2 3 4 5 6 7
3 nr.54/DST

Examinarea Adresei Secretarului General
prin care Birourile permanente ale celor
două Camere solicită formularea unui
punct de vedere referitoare la modalităţile
practice în care Comisia Parlamentară a
Revoluţionarilor din Decembrie 1989,
precum şi membrii acesteia ar putea fi
reprezentaţi în faţa instanţelor
judecătoreşti de către consilierii
compartimentelor de Contencios de la
Camera  Deputaţilor şi  de la  Senat.

13.06.2006 Şedinţă  comună cu   
Comisia juridică, de 
numiri,  disciplină,  
imunităţi  şi  validari  a 
SENATULUI

4 nr.54/DST
Nota referitoare la poziţia Autorităţii
Electorale Permanente, faţă de cele
exprimate în conţinutul " Punctului de
vedere comun" al Comisiilor juridice ale
celor două Camere;
- Raportul Autorităţii Electorale
Permenente privind alegerile
parlamentare şi prezidenţiale - 2004;
- Sesizarea din partea vicepreşedinţilor
Autorităţii Electorale Permenente.

20.12.2005 15.02.2006 Şedinţă  comună cu   
Comisia juridică, de 
numiri,  disciplină,  
imunităţi  şi  validari  a 
SENATULUI

5 nr.7/R
Raportul asupra activităţii Autorităţii
Electorale Permanete pe perioada 15 iulie
2004 - 31 decembrie 2005, precum şi
sesizarea vicepreşedinţilor Autorităţii
referitoare la unele disfuncţionalităţi în
activitatea acesteia. 

4.04.2006 28.04.2006 Şedinţă  comună cu   
Comisia juridică, de 
numiri,  disciplină,  
imunităţi  şi  validari  a 
SENATULUI
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0 1 2 3 4 5 6 7
6 nr.944B.P.C. Adresa Secretarului General prin care se

solicită examinarea şi formularea unui
punct de vedere referitor la sesizarea
domnul deputat Ion Stan, privitoare la
declasificarea în regim de urgenţă a unor
dosare.

20.09.2006 11.10.2006 Şedinţă  comună cu   
Comisia juridică, de 
numiri,  disciplină,  
imunităţi  şi  validari  a 
SENATULUI

7 nr.1157B.P. Audierea uni candidat pentru ocuparea
funcţiei de membru al Colegiului
Naţional pentru Combaterea
Discriminării. Grupul D.A l-a
nominalizat  pe domnul Nanu Ilie  Dan.

19.10.2006 13.11.2006 Şedinţă  comună cu   
Comisia juridică, de 
numiri,  disciplină,  
imunităţi  şi  validari  a 
SENATULUI

8 nr.54DST Adresa Secretarului General, potrivit
căreia Birourile Permanente ale celor
două Camere solicită Comisiilor juridice
un punct de vedere cu prvire la
scrisoarea Consiliului Naţional al
Audiovizualului referitoare la situaţia
domnului Radu Teodorel.

13.11.2006 Şedinţă  comună cu   
Comisia juridică, de 
numiri,  disciplină,  
imunităţi  şi  validari  a 
SENATULUI

PREŞEDINTE,                                                                                                      
Sergiu ANDON
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