
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 4c-11/522/2017 Adresa Secretarului General prin care 
înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, spre dezbatere 
Proiectul de Hotărâre a Parlamentului 
României privind Codul de conduită al 
deputaților și senatorilor.
- consilier: Paul Șerban

Raport comun cu 
Com. Permanentă 

a Camerei 
Deputaților și 

Senatului privind 
Statutul 

deputaților și al 
senatorilor, 

organizarea și 
funcționarea 

ședințelor comune 
ale Camerei 

Deputaților și 
Senatului 

INIȚIATORI: 9 dep+sen
Com. Juridică a dat Raport 
preliminar de adoptare în 8 mai 
2017
S-a transmis Raportul 
preliminar la Com. Juridică de 
la Senat și la Com. pt. Statut
S-a primit Raport preliminar 
de adoptare de la Com.pt. 
Statut în 19 septembrie 2017

a lucrărilor Comisiei, în ziua de luni ,25 septembrie 2017, ora 16:00 și în ziua de marți,26 septembrie 2017, ora 14:00 

Parlamentul României

Camera Deputaţilor

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi

  ORDINEA DE ZI  
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2 PLx 359/2016 Propunere legislativă pentru 
modificarea Legii nr.334/2006 
republicată în Monitorul Oficial al 
României nr.446/23.06.2015
- consilier: Roxana David 

Motivația retrimiterii de la plen la 
comisie:
Domnul deputat Varujan Pambuccian a 
solicitat retrimiterea la comisie.

Cameră decizională

Senatul a respins

11.04.2017 Raport 
suplimentar

3.05.2017 INITIATORI: 8 dep+sen
Senatul a respins
Guvernul a trimis punct de vedere 
- Parlamentul va decide
CL - aviz favorabil
Com. Juridică a transmis Raport 
de adoptare cu amendamente 
admise
Retrimis de la Plenul Camerei 
Deputaților

3 PLx 160/2013 Proiect de Lege privind trecerea unor 
suprafeţe de teren din domeniul public 
al statului şi din administrarea 
Administraţiei Naţionale "Apele 
Române" în domeniul public al 
comunelor Crişan şi Maliuc, judeţul 
Tulcea şi în administrarea consiliilor 
locale ale acestora
- consilier: Paul Șerban 

Cameră decizională

Senatul a adoptat

10.02.2014 Raport comun cu 
Com. pt. Mediu

S-a primit 
Raport 

preliminar de 
adoptare de la 

Com. pt. Mediu

11.06.2013 INIȚIATOR: 1 senator                
Senatul a adopta 
CL -aviz favorabil
Guvernul susține adoptarea sub 
rezerva însușirii propunerilor și 
observațiilor, a trimis punct de 
vedere favorabil în 2017

4 PLx 257/2016 Reexaminare a Legii pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.35/1997 privind organizarea şi 
funcţionarea instituţiei Avocatul 
Poporului, precum și pentru 
modificarea art. 16 alin. (3) din Legea 
nr. 8/2016 privind înființarea 
mecanismelor prevăzute de convenția 
privind drepturile persoanelor cu 
dizabilități.
- consilier: Rodica Penescu 

REEXAMINARE 1.09.2017 Raport 19.09.2017 INIȚIATORI: 2 deputați
CD a respins inițiativa 
Senatul a adoptat
CL - aviz favorabil
CSM - aviz favorabil
Reexaminare la cererea 
Președintelui României
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5 PLx 250/2017 Proiect de Lege pentru aderarea 
României la Convenţia privind 
garanţiile internaţionale în materie de 
echipamente mobile şi la Protocolul la 
Convenţia privind garanţiile 
internaţionale în materie de 
echipamente mobile privind aspecte 
specifice ale echipamentelor 
aeronavelor, adoptate la Cape Town, la 
16 noiembrie 2001
- consilier: Alina Grigorescu 

Prima Cameră TAC: 
2.11.2017

1.09.2017 Raport comun cu 
Com. pt. 

Transporturi

S-a primit 
Raport 

preliminar de 
adoptare de la 

Com. pt. 
Transporturi

19.09.2017 INIȚIATOR: GUVERNUL
CL - aviz favorabil

6 PLx 270/2017 Proiect de Lege privind ratificarea 
Convenţiei pentru reprimarea actelor 
de intervenţie ilicită îndreptate 
împotriva aviaţiei civile internaţionale, 
adoptată la Beijing, la 10 septembrie 
2010 şi semnată de România la 
Montreal, la 5 iulie 2016, precum şi a 
Protocolului suplimentar adoptat la 
Beijing, la 10 septembrie 2010 şi 
semnat de România la Montreal, la 5 
iulie 2016, la Convenţia pentru 
reprimarea capturării ilicite a 
aeronavelor, încheiată la Haga 16 
septembrie 1970
-consilier: Andreea Sârbu 

Prima Cameră TAC: 
2.11.2017

1.09.2017 Raport comun cu 
Com. pt. 

Transporturi

S-a primit 
Raport 

preliminar de 
adoptare de la 

Com. pt. 
Transporturi

19.09.2017 INIȚIATOR: GUVERNUL
CL - aviz favorabil
CSAT - aviz favorabil
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AVIZE

1 PLx 183/2017 Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.33/2017 pentru modificarea şi 
completarea art.11 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.22/2009 
privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale 
pentru Administrare şi Reglementare în 
Comunicaţii
-consilier: Rodica Penescu 

Prima Cameră TAC: 
27.09.2017

3.05.2017 Aviz pentru Com. 
Administraţie Com. 

Tehnologia 
informaţiei

Raport de 
adoptare de la 

Com. pt. 
Administrație și 

Com. pt. 
Tehnologie

Retrimis la 
comisii de la 

plenul Camerei 
Deputaților 

pentru Raport 
suplimentar

Pe Ordinea de zi 
de la plenul 

Camerei 
Deputaților în 

data de 
18,19.09.2017

10.05.2017 INIȚIATOR: GUVERNUL
CL - aviz favorabil
Comisia pentru Administrație și 
Comisia pentru Tehnologie  au dat 
Raport de adoptare
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2 PLx 216/2017 Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
administraţiei publice locale 
nr.215/2001
- consilier: Paul Șerban 

Prima Cameră TAC: 
13.11.2017

26.06.2017 Aviz pentru Com. 
Administraţie

 Raport de 
respingere de la 

Com. pt. 
Administrație

Pe Ordinea de zi 
de la plenul 

Camerei 
Deputaților în 

data de 
18,19.09.2017

Plenul Camerei 
Deputaților a 

votat Raportul 
de respingere a 

Com. pt. 
Administrație 

6.09.2017 INIȚIATOR: 1 deputat
CL - aviz favorabil
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3 PLx 248/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.54/2017 privind modificarea art.VIII 
alin,(3) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 96/2016 pentru 
modificarea şi completarea unor acte 
normative în domeniile educaţiei, 
cercetării, formării profesionale şi 
sănătăţii
-consilier: Andreea Sârbu 

Prima Cameră TAC: 
10.10.2017

8.08.2017 Aviz pentru Com. 
Învăţământ

Raport de 
adoptare de la 

Com. pt. 
Învățământ

Plenul Camerei 
Deputaților a 

votat Raportul 
de adoptare a 

Com. pt. 
Învățământ în 

13.09.2017

Trimis la Senat

18.08.2017 INIȚIATOR: GUVERNUL
CL - aviz favorabil
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4 PLx 252/2017 Proiect de Lege pentru ratificarea 
Acordului între Guvernul României şi 
Guvernul Republicii Serbia privind 
protecţia reciprocă a informaţiilor 
clasificate schimbate, semnat la 
Bucureşti, la 8 februarie 2017
-consilier: Iuliana Cseke

Prima Cameră TAC: 
2.11.2017

1.09.2017 Aviz pentru Com. 
Apărare

 Raport de 
adoptare de la 

Com. pt. 
Apărare 

Pe Ordinea de zi 
de la plenul 

Camerei 
Deputaților în 

data de 
18,19.09.2017

Plenul Camerei 
Deputaților a 

votat Raportul 
de adoptare a 

Com. pt. 
Apărare

12.09.2017 INIȚIATOR: GUVERNUL
CL - aviz favorabil
CSAT  - aviz favorabil

DIVERSE
1 4c-11/744/2017 Adresa Secretarului General, prin care 

înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină și imunități, scrisoarea 
domnului deputat Ovidiu - Ioan Sitterli 
prin care se solicită un punct de vedere.
- consilier: Alexandra Mușat

Punct de vedere
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2 4c-11/819/2017 Adresa Secretarului General, prin care 
înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină și imunități, o sesizare din 
partea Grupului parlamentar PSD cu 
privire la săvârșirea unei posibile 
abateri disciplinare de către domnul 
deputat Cristian Ghinea, secretar al 
Camerei Deputaților. 
- consilier: Iuliana Cseke

Punct de vedere

3 4c-11/836/2017 Adresa Secretarului General prin care 
se solicită Comisiei juridice, de 
disciplină și imunități, formularea unui 
punct de vedere cu privire la o 
eventuală stare de incompatibilitate a 
domnului deputat Iulian Iancu.
- consilier: Alina Grigorescu

Punct de vedere

4 4c-11/840/2017 Adresa Secretarului General prin care 
se înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină și imunități, solicitarea 
domnului deputat Cătălin Ioan 
Nechifor cu privire la o eventuală stare 
de incompatibilitate.
- consilier: Florica Manole

Punct de vedere

5 4c-11/804/2017 Adresa Secretarului General prin care 
înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină și imunități, scrisoarea 
domnului Florin Georgescu, prim - 
viceguvernator al Băncii Naționale a 
României.

INFORMARE
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6 4c-11/805/2017 Adresa Secretarului General prin care 
înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină și imunități, o Notă 
referitoare la excepția de 
neconstituționalitate a dispozițiilor art. 
37 alin. (1) și (2) din Legea securității 
și sănătății în muncă nr.319/2006 și art. 
349 alin. (1) din Codul penal.

INFORMARE

7 4c-11/807/2017 Adresa Secretarului General prin care 
înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină și imunități, o Notă 
referitoare la excepția de 
neconstituționalitate a dispozițiilor art. 
35 alin (1) și ale art. 39 alin. (1) lit. b) 
din Codul penal.

INFORMARE

8 4c-11/808/2017 Adresa Secretarului General prin care 
înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină și imunități, o Notă 
referitoare la excepția de 
neconstituționalitate a dispozițiilor art. 
145 din Codul de procedură penală.

INFORMARE

9 4c-11/818/2017 Adresa Secretarului General prin care 
înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină și imunități, o Notă 
referitoare la excepția de 
neconstituționalitate a dispozițiilor 
art.20 alin. (1) și art. 21 alin. (1) din 
Codul de procedură penală.

INFORMARE
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10 4c-11/806/2017 Adresa Secretarului General prin care 
înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină și imunități, o Notă 
referitoare la excepția de 
neconstituționalitate a dispozițiilor 
art.281 alin (1) lit. b) din Codul de 
procedură penală.

INFORMARE

11 4c-11/809/2017 Adresa Secretarului General prin care 
înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină și imunități, o Notă 
referitoare la excepția de 
neconstituționalitate a dispozițiilor 
art.14 din Legea nr. 255/2010 privind 
exproprierea pentru cauză de utilitate 
publică, necesară realizării unor 
obiective de interes național, județean 
și local. 

INFORMARE

12 4c-11/810/2017 Adresa Secretarului General prin care 
înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină și imunități, o Notă 
referitoare la excepția de 
neconstituționalitate a dispozițiilor 
art.248 din Codul penal din 1969, ale 
art. 297 alin. (1) din Codul penal și ale 
art. 13² din Legea nr. 78/2000 pentru 
prevenirea, descoperirea și 
sancționarea faptelor de corupție.

INFORMARE
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13 4c-11/811/2017 Adresa Secretarului General prin care 
înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină și imunități, o Notă 
referitoare la excepția de 
neconstituționalitate a prevederilor art. 
14 lit. a) și ale art. 27 lit. d) din Legea 
nr. 51/1995 pentru organizarea și 
exercitarea profesiei de avocat, 
republicată.

INFORMARE

14 4c-11/812/2017 Adresa Secretarului General prin care 
înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină și imunități, o Notă 
referitoare la excepția de 
neconstituționalitate a sintagmei 
"precum și în alte cereri evaluabile în 
bani în valoare de până la 1.000.000 lei 
inclusiv" cuprinse în art. XVIII alin. (2) 
din Legea nr. 2/2013 privind unele 
măsuri pentru degrevarea instanțelor 
judecătorești, precum și pentru 
pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 
134/2010 privind Codul de procedură 
civilă.

INFORMARE
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15 4c-11/813/2017 Adresa Secretarului General prin care 
înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină și imunități, o Notă 
referitoare la excepția de 
neconstituționalitate a prevederilor 
Legii privind aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 95/2016 
pentru prorogarea unor termene, 
precum și pentru instituirea unor 
măsuri necesare pregătirii punerii în 
aplicare a unor dispoziții din Legea nr. 
134/2010 privind Codul de procedură 
civilă. 

INFORMARE

16 4c-11/814/2017 Adresa Secretarului General prin care 
înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină și imunități, o Notă 
referitoare la excepția de 
neconstituționalitate a dispozițiilor art. 
252 alin. (2) teza întâi din Codul de 
procedură civilă, precum și a 
prevederilor art. 22 alin. (7) și (8) teza 
întâi sub aspectul sintagmei" precum și 
în situații temeinic justificate, 
menționate în actele administrative 
emise în acest scop" din Legea nr. 
360/2002 privind Statutul polițistului, 
în redactarea anterioară intrării în 
vigoare a Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 21/2016 pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 
360/2002 privind Statutul polițistului.

INFORMARE
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17 4c-11/815/2017 Adresa Secretarului General prin care 
înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină și imunități, o Notă 
referitoare la excepția de 
neconstituționalitate a dispozițiilor art. 
9 alin. (3) din Legea nr. 198/2004 
privind unele măsuri prealabile 
lucrărilor de construcție de autostrăzi și 
drumuri naționale, astfel cum au fost 
modificate prin art. IV pct. 3 din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
228/2008 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, prin 
raportare la sintagma " la data 
întocmirii raportului de expertiză" 
cuprinsă în dispozițiile art. 26 alin. (2) 
din Legea nr. 33/1994 privind 
exproprierea pentru cauză de utilitate 
publică.

INFORMARE

18 4c-11/816/2017 Adresa Secretarului General prin care 
înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină și imunități, o Notă 
referitoare la excepția de 
neconstituționalitate a dispozițiilor art. 
13 din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 115/2003 privind 
privatizarea Societății Comerciale 
" Roman " - S.A. Brașov și constituirea 
parcului industrial pe platforma 
Societății Comerciale
 " Roman " - S.A.

INFORMARE
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19 4c-11/817/2017 Adresa Secretarului General prin care 
înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină și imunități, o Notă 
referitoare la excepția de 
neconstituționalitate a sintagmei "în 
cazul în care conviețuiesc" din 
cuprinsul dispozițiilor art. 5 lit. c) din 
Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea 
și combaterea violenței în familie.

INFORMARE

20 4c-11/834/2017 Adresa Secretarului General prin care 
înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină și imunități, o Notă 
referitoare la excepția de 
neconstituționalitate a dispozițiilor art. 
21 și 24 din Legea nr. 304/2004 privind 
organizarea judiciară raportate la cele 
ale art. 29 alin. (5) teza a doua din 
Legea nr. 47/1992 privind organizarea 
și funcționarea Curții Constituționale.

INFORMARE

21 4c-11/836/2017 Adresa Secretarului General prin care 
înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină și imunități, o Notă 
referitoare la excepția de 
neconstituționalitate a prevederilor art. 
13 alin. (1) și (3) din Legea nr. 
165/2013 privind măsurile pentru 
finalizarea procesului de restituire, în 
natură sau prin echivalent, a imobilelor 
preluate în mod abuziv în perioada 
regimului comunist în România.

INFORMARE
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22 4c-11/803/2017 Adresa Secretarului General prin care 
înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină și imunități, o informare 
privind starea de incompatibilitate a 
doamnei deputat Claudia Gilia.

INFORMARE

23 4c-11/839/2017 Adresa Secretarului General prin care 
înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină și imunități, o informare 
privind demisia doamnei deputat 
Claudia Gilia din funcția de 
vicepreședinte al Consiliului Județean 
Dâmbovița și opțiunea pentru mandatul 
de deputat.

INFORMARE

                                                                                                                                                                                       Întocmit,
                                                                                                                                                                                              Alina Drugan

PREŞEDINTE
EUGEN NICOLICEA
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