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Sala Mihai Viteazul, Nivel P1

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

FONDURI
1 PLx 589/2017 Proiect de Lege pentru completarea 

art.165 din Legea nr.254/2013 privind 
executarea pedepselor şi a măsurilor 
privative de libertate dispuse de 
organele judiciare în cursul procesului 
penal
- consilier: Roxana David

Cameră decizională

Senatul a adoptat

18.12.2017 Raport  8.02.2018 INIȚIATORI: 6 dep+sen
Senatul a adoptat
CL - aviz favorabil
Guvernul susține adoptarea 
inițiativei legislative, sub 
rezerva însușirii observațiilor 
și propunerilor

2 PLx 469/2017 Proiect de Lege pentru modificarea 
Legii nr.286/2009 privind Codul penal, 
pentru modificarea art.587 din Legea 
nr.135/2010 privind Codul de 
procedură penal, precum şi pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.254/2013 privind executarea 
pedepselor şi a măsurilor privative de 
libertate dispuse de organele judiciare 
în cursul procesului penal
- consilier: Roxana David 

Cameră decizională

Senatul a adoptat 
tacit

20.11.2017 Raport     
Dezbateri 
generale

12.12.2017 INIȚIATORI: 9 dep+sen
Senatul a adoptat tacit
CL - aviz favorabil
Guvernul nu susține, a transmis 
punct de vedere negativ (2017)

a lucrărilor Comisiei, în ziua de marți, 20 februarie 2018, ora 10:00

Parlamentul României

Camera Deputaţilor

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
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3 PLx 311/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.52/2017 privind restituirea sumelor 
reprezentând taxa specială pentru 
autoturisme şi autovehicule, taxa pe 
poluare pentru autovehicule, taxa 
pentru emisiile poluante provenite de 
la autovehicule şi timbrul de mediu 
pentru autovehicule
- consilier: Andreea Sârbu 

Cameră decizională

Senatul a adoptat

3.10.2017 Raport comun cu 
Com. pt. Buget și 

Com. pt. 
Transporturi

S-a primit 
Raport 

preliminar de 
adoptare în 

forma Senatului 
de la Com. pt. 
Transporturi 

24.10.2017

S-a primit 
Raport 

preliminar de 
adoptare cu 

amendamente 
admise de la 

Com. pt. Buget 
15.12.2017

19.10.2017 INIȚIATOR: GUVERNUL
Senatul a adoptat
CL - aviz favorabil
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4 PLx 446/2017 Propunere legislativă privind 
modificarea şi completarea Legii 
nr.215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată cu 
completările şi modificările ulterioare
- consilier: Alexandra Mușat

Prima Cameră TAC: 
29.03.2018

11.12.2017 Raport comun cu 
Com. pt. 

Administrație

S-a primit 
Raport 

preliminar de 
respingere de la 

Com. pt. 
Administrație

5.02.2018 INIȚIATORI: 13 dep+sen
CL - aviz favorabil

5 PLx 111/2016 Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.221/2009 privind 
condamnările cu caracter politic şi 
măsurile administrative asimilate 
acestora, pronunţate în perioada 6 
martie 1945-22 decembrie 1989
- consilier: Rodica Penescu 

Motivarea retrimiterii de la plenul 
Camerei Deputaților: domnul deputat 
Andrei Daniel Gheorghe din partea 
Grupului parlamentar PNL, a solicitat 
retrimiterea la comisie "pentru punerea 
în acord a tuturor prevederilor legale și 
a elaborării unui proiect de adoptare pe 
prezenta lege."

Cameră decizională

Senatul a adoptat

28.02.2017 Raport 
suplimentar

20.03.2017 INIȚIATORI: 2 senatori 
Senatul a adoptat                    
CL - aviz favorabil  
Comisia juridică a transmis 
Raport de respingere 
14.09.2016     
Guvernul nu susține, a transmis 
punct de vedere negativ 
29.03.2017 
Retrimitere de la plenul 
Camerei Deputaților pentru 
Raport suplimentar



pag. 4 / 4

0 1 2 3 4 5 6 7

6 PLx 436/2017 Proiect de Lege pentru completarea 
Legii nr.134/2010 privind Codul de 
procedură civilă
- consilier: Rodica Penescu 

Cameră decizională

Senatul a adoptat 
tacit

6.11.2017 Raport 28.11.2017 INIȚIATORI: 21 dep+sen
Senatul a adoptat tacit
CL - aviz favorabil

PREŞEDINTE
EUGEN NICOLICEA
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