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Nr.
înregistrare
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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. 61BP Adresa Secretarului General al Camerei 

Deputaţilor înaintată Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, prin care se solicită 
formulatea unui punct de vedere pe marginea 
scrisorii înaintate de domnul deputat Iosif 
Ştefan Drăgulescu, referitoare la o eventuală 
incompatibilitate între calitatea de deputat şi 
funcţia de rector al Universităţii de Medicină 
şi Farmacie "Victor Babeş" din Timişoara.       
Referent: consilier Paul Şerban

DIVERSE                                       

2 56BP Adresa Secretarului General al Camerei 
Deputaţilor înaintată Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, prin care se solicită 
formulatea unui punct de vedere pe marginea 
scrisorii înaintate de domnul deputat Florian 
Popa, referitoare la o eventuală 
incompatibilitate între calitatea de deputat şi 
funcţia de rector al Universităţii de Medicină 
şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti.        
Referent: consilier Paul Şerban

DIVERSE                                       

a lucrărilor Comisiei din zilele de marţi 8 februarie 2011, ora 14.30 şi miercuri  9 februarie 2011, ora 9.30
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Camera Deputaţilor
Comisia juridica, de disciplina si imunitati
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3. PLx 502/2009 Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

camerelor de comerţ din România 
nr.335/2007 şi a Legii nr.26/1990 privind 
registrul comerţului
- Referent: consilier Rodica Penescu

Cameră 
decizională

22.06.2010 Raport 29.06.2010 Reexaminare. Invitat: Ministerul 
Justiţiei. Raport suplimentar.

4. 31/48/         
8.02.2011

Adresa Secretarului General înaintată 
Comisiei  juridice, de disciplină şi imunităţi 
în vederea  formulării unui  punct  de vedere 
asupra  scrisorii  domnului  deputat  Silviu  
Prigoană, prin care  solicită  analiza  
posibilităţii de a beneficia de concediu pentru  
creşterea  şi  îngrijirea  copilului de pană  la  
2 ani.                                                                  
- Referent:  consilier  Nicoleta  Grecu

DIVERSE  

5 31/49/         
8.02.2011

Reexaminarea prevederilor  art.21 alin.(2) din 
Legea  contenciosului  administrativ 
nr.554/2004 în raport de Decizia  Curţii  
Constituţionale nr.1609 din 9  decembrie  
2010  referitoare  la  excepţia  de  
neconstituţionalitate a prevederilor  art.21 
alin.(2)  din Legea   contenciosului  
administrativ nr.554/2004.                                
- Referent:  consilier  Nicoleta  Grecu

DIVERSE  

PREŞEDINTE

Daniel BUDA
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