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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 Observaţii

0 1 2 3 4 5 6 7
1 Proiect de modificare şi completare a Hotărârii 

Comisiei juridice, de disicplină şi imunităţi din 3 
noiembrie 2009 privind constituirea Subcomisiei 
pentru monitorizarea hotărârilor Curţii Europene a 
Drepturilor Omului.                                                         
- Referent: şef serviciu Nicoleta Grecu                 

DIVERSE.

2 nr.31/21/         
15.10.2012

Adresa Secretarului General prin care înaintează 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, scrisoarea 
primită din partea Agenţiei Naţionale de Integritate 
(ANI).                                                                               
- Referent: consilier Paul Şerban

DIVERSE

3 nr.31/969/        
25.10.2011

Adresa Secretarului General prin care înaintează 
Comisiei juridice, de disciplină,  scrisoarea domnului 
deputat Stelică Iacob-Strugaru, prin care solicită 
punct de vedere al Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi la o serie de  acuzaţii formulate de ANI.          
- Referent: consilier Paul Şerban

4 nr.31/39/         
22.01.2013

Adresa  Secretarului General prin care înaintează 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, scrisoarea 
din partea Uniunii Naţionale a Executorilor 
Judecătoreşti din România, referitoare la amânarea 
intrării în vigoare a noului Cod de procedură civilă.       
- Referent: consilier Paul Şerban

Spre informare.

a lucrărilor Comisiei din ziua de marţi 29 ianuarie 2013, după şedinţa de plen de la ora 11.30 

Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Comisia juridica, de disciplina si imunitati

 Anexă la ORDINEA DE ZI  
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5 nr.31/38/         

22.01.2013
Adresa Secretarului General prin care înaintează 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, scrisoarea 
din partea domnului deputat Ion Răducanu referitoare 
la o eventuală  stare de  incompatibilitate.                       
- Referent: consilier Paul Şerban

6 nr.31/41/         
22.01.2013

Adresa Secretarului General prin care înaintează 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, scrisoarea 
din partea domnului deputat Petru Andea referitoare la 
o eventuală stare de incompatibilitate.                             
- Referent: consilier Roxana David

7 nr.31/42/         
22.01.2013

Adresa Secretarului General prin care înaintează 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, scrisoarea 
din partea doamnei deputat Camelia Margareta 
Bogdănici referitoare la o eventuală  stare de  
incompatibilitate.                                                             
- Referent: consilier Roxana David

8 nr.31/43/         
22.01.2013

Adresa Secretarului General prin care înaintează 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, scrisoarea 
din partea domnului deputat Dârzu Ioan referitoare la o 
eventuală stare de incompatibilitate.                                
- Referent: consilier Roxana David

9 nr.31/44/         
22.01.2013

Adresa Secretarului General prin care înaintează 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, scrisoarea 
din partea doamnei deputat Tamara Dorina Ciofu 
referitoare la o eventuală stare de incompatibilitate.       
- Referent: consilier Paul Şerban

10 nr.31/45/         
22.01.2013

Adresa Secretarului General prin care înaintează 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, scrisoarea 
din partea domnului  deputat Baltă Mihai referitoare la 
o eventuală stare de incompatibilitate.                             
- Referent: consilier Roxana David

11 nr.31/46/         
22.01.2013

Adresa Secretarului General prin care înaintează 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, scrisoarea 
din partea domnului deputat Ţigăeru Roşca Laurenţiu 
referitoare la o eventuală stare de incompatibilitate.       
- Referent: consilier Paul Şerban
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12 nr.31/47/         

22.01.2013
Adresa Secretarului General prin care înaintează 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, scrisoarea 
din partea domnului deputat Andea Petru referitoare la 
o eventuală stare de incompatibilitate.                             
- Referent: consilier Roxana David

13 nr.31/48/         
22.01.2013

Adresa Secretarului General prin care înaintează 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, scrisoarea 
din partea domnului deputat Marko Attila referitoare la 
o eventuală stare de incompatibilitate.                             
- Referent: consilier Paul Şerban

14 nr.31/49          
/22.01.2013

Adresa Secretarului General prin care înaintează 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, scrisoarea 
din partea domnului deputat Corneliu-Mugurel 
Cozmanciuc  referitoare la o eventuală stare de 
incompatibilitate.                                                             
- Referent: consilier Paul Şerban

15 nr.31/50/         
22.01.2013

Adresa Secretarului General prin care înaintează 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, scrisoarea 
din partea domnului deputat Stănescu Alexandru 
referitoare la o eventuală stare de incompatibilitate.       
- Referent: consilier Rodica Penescu

16 nr.31/51/         
22.01.2013

Adresa Secretarului General prin care înaintează 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, scrisoarea 
din partea domnului deputat Dan Ciocan referitoare la 
o eventuală stare de incompatibilitate.                             
- Referent: consilier Rodica Penescu

17 nr.31/52/         
22.01.2013

Adresa Secretarului General prin care înaintează 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, scrisoarea 
din partea domnului deputat Dumbrăvanu Paul 
referitoare la o eventuală stare de incompatibilitate.       
- Referent: consilier Rodica Penescu

18 nr.31/53/         
22.01.2013

Adresa Secretarului General prin care înaintează 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, scrisoarea 
din partea domnului deputat Horga Vasile referitoare la 
o eventuală stare de incompatibilitate.                             
- Referent: consilier Paul Şerban
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19 nr.31/54/         

22.01.2013
Adresa Secretarului General prin care înaintează 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, scrisoarea 
din partea domnului deputat Aurel Nechita referitoare 
la o eventuală stare de incompatibilitate.                         
- Referent: consilier Roxana David

20 nr.31/55/         
22.01.2013

Adresa Secretarului General prin care înaintează 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, scrisoarea 
din partea domnului deputat Alexe Costel referitoare la 
o eventuală stare de incompatibilitate.                             
- Referent: consilier Paul Şerban

21 nr.31/56/         
22.01.2013

Adresa Secretarului General prin care înaintează 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, scrisoarea 
din partea domnului deputat Tămâian Ioan referitoare 
la o eventuală stare de incompatibilitate.                         
- Referent: consilier Paul Şerban

22. PLx 436/2012 Reexaminarea propunerii legislative privind unele 
măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, 
precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii 
nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă
- Referent: şef serviciu Nicoleta Grecu

Cameră decizională 16.10.2012 Raport 30.10.2012 Iniţiatori:deputati+senatori deputati 
PSD: Iordache Florin, Neacşu Marian, 
Zgonea Valeriu Ştefan 
senatori PSD: Chelaru Ioan, Sârbu Ilie 
senatori PNL: Oprea Mario-Ovidiu 
senatori Prog.: Mihăilescu Petru Şerban 
Invitat: MJ şi CSM

23. PLx 5/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.1/2013 pentru modificarea și 
completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar 
de pensii publice
- Referent:consilier Rodica Penescu 

Cameră decizională 28.01.2013 Aviz pentru 
Com. Muncă

28.01.2013

24 nr.31/70/         
28.01.2013

Adresa Secretarului General prin care înaintează 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, scrisoarea 
din partea domnului deputat Slavomir Gvozdenovici 
referitoare la o eventuală stare de incompatibilitate.       
- Referent: consilier Paul Şerban
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25 nr.31/79/         

28.01.2013
Adresa Secretarului General prin care înaintează 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, scrisoarea 
din partea domnului deputat Kereskenyi Gabor 
referitoare la o eventuală stare de incompatibilitate.       
- Referent: consilier Paul Şerban

26 nr.31/75/         
28.01.2013

Adresa Secretarului General prin care înaintează 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, scrisoarea 
din partea domnului deputat Ioan Hulea referitoare la o 
eventuală stare de incompatibilitate.                                
- Referent: consilier Paul Şerban

27 nr.31/76/         
28.01.2013

Adresa Secretarului General prin care înaintează 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, scrisoarea 
din partea domnului deputat Stativă Irinel 
Ioanreferitoare la o eventuală stare de 
incompatibilitate.                                                             
- Referent: consilier Paul Şerban

28 nr.31/69/         
28.01.2013

Adresa Secretarului General prin care înaintează 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, scrisoarea 
din partea domnului deputat Dima Toader referitoare la 
o eventuală stare de incompatibilitate.                             
- Referent: consilier Paul Şerban

29 nr.31/72/         
28.01.2013

Adresa Secretarului General prin care înaintează 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, scrisoarea 
din partea domnului deputat Cornel George Comşa 
referitoare la o eventuală stare de incompatibilitate.       
- Referent: consilier Roxana David

30 nr.31/78/         
28.01.2013

Adresa Secretarului General prin care înaintează 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, scrisoarea 
din partea domnului deputat Remus Florinel Cernea 
referitoare la o eventuală stare de incompatibilitate.       
- Referent: consilier Rodica Penescu
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31 nr.31/71/         

28.01.2013
Adresa Secretarului General prin care înaintează 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, scrisoarea 
din partea domnului deputat Avram Constantin 
referitoare la o eventuală stare de incompatibilitate.       
- Referent: consilier  Roxana David

32 nr.31/74/         
28.01.2013

Adresa Secretarului General prin care înaintează 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, scrisoarea 
din partea domnului deputat Ion Scheau referitoare la o 
eventuală stare de incompatibilitate.                                
- Referent: consilier Rodica Penescu

33 nr.31/77/         
28.01.2013

Adresa Secretarului General prin care înaintează 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, scrisoarea 
din partea domnului deputat Axente Ioan referitoare la 
o eventuală stare de incompatibilitate.                             
- Referent: consilier Roxana David

34 nr.31/73/         
28.01.2013

Adresa Secretarului General prin care înaintează 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, scrisoarea 
din partea domnului deputat Nicolae Florian referitoare 
la o eventuală stare de incompatibilitate.                         
- Referent: consilier Rodica Penescu

PREŞEDINTE
Bogdan Liviu CIUCĂ
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