
Nr.
crt.

Nr.
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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. PLx 211/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.550/2004 privind 
organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei 
Române, a Legii nr.364/2004 privind 
organizarea şi funcţionarea Poliţiei Judiciare, 
Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, 
bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor şi 
a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.20 
din 11 martie 2009 pentru modificarea art.13 
alin.(2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.30/2007 privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne 
şi pentru reorganizarea unor unităţi din 
subordinea Ministerului Afacerilor Interne

Prima Cameră 
TAC: 13.11.2017

26.06.2017 Aviz pentru 
Com. Apărare

6.09.2017

2. PLx 297/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.56/2017 privind 
completarea art.II din Legea nr.152/2017 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.99/2016 privind unele măsuri 
pentru salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice, prorogarea unor termene, 
precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

Cameră 
decizională

25.09.2017 Aviz pentru 
Com. Buget 
Com. Muncă

5.10.2017

a lucrărilor comisiei din 4 octombrie 2017
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3. PLx 298/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.57/2017 pentru 
modificarea şi completarea art.2 din Legea 
nr.406/2001 privind acordarea unor drepturi 
persoanelor care au avut calitatea de şef al 
statului român

Cameră 
decizională

25.09.2017 Aviz pentru 
Com. Juridică

5.10.2017

4. PLx 223/2017 Propunere legislativă pentru modificarea 
Legii nr.188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici, republicată

Cameră 
decizională

6.06.2017 Raport 22.06.2017

5. PLx 241/2017 Proiect de Lege privind trecerea unor bunuri 
imobile din domeniul public al statului şi din 
administrarea Administraţiei Naţionale 
"Apele Române " în domeniul public al unor 
unităţi administrativ-teritoriale şi în 
administrarea consiliilor locale sau consiliilor 
judeţene ale acestora

Cameră 
decizională

26.06.2017 Raport 28.06.2017

6. PLx 286/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.41/2017 privind 
unele măsuri pentru asigurarea participării 
României la procesul de relocare a 
instituţiilor/agenţiilor Uniunii Europene

Cameră 
decizională

18.09.2017 Raport 3.10.2017
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