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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 4c-11/866/2017 Adresa Secretarului General prin care 
înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, scrisoarea 
procurorului general al Parchetului de 
pe lângă Înalta Curte de Casație și 
Justiție prin care transmite cererea de 

Raport

a lucrărilor Comisiei,în ziua de luni, 16 octombrie 2017, ora 16:00 și  în ziua de marți, 17 octombrie 2017, ora 14:00 

Parlamentul României

Camera Deputaţilor

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi

  ORDINEA DE ZI  

urmărire penală față de doamna Rovana 
Plumb, deputat în Parlamentul 
României - Camera Deputaților, fost 
ministru al mediului și schimbărilor 
climatice.
- consilier: Roxana David
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FONDURI

1 PLx 451/2016 Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.33/2016 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative 
privind actele de stare civilă şi actele 
de identitate ale cetăţenilor români
- consilier: Paul Șerban 

Cameră decizională

Senatul a adoptat

17.10.2016 Raport comun cu 
Com. pt. 

Administrație

Com. Juridică a 
trimis 15. 11. 2016, 
Raport preliminar 

de adoptare în 
forma Senatului, 

făra amendamente 
către Com. pt. 
Administrație

27.10.2016 INIȚIATOR: GUVERNUL
Senatul a adoptat
CL - aviz favorabil
CSM - aviz favorabil
Guvernul susține, a trimis punct 
de vedere favorabil (2017)

S-a primit Raport 
preliminar de 
adoptare cu 

amendamente 
admise de la Com. 

pt. Administrație la 
20.06.2017

S-au depus 
amendamente noi
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2 PLx 259/2017 Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.36/2017 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.15/2013 privind reglementarea unor 
măsuri fiscal-bugetare pentru 
suportarea de la bugetul de stat a 
sumelor aferente corecţiilor financiare 
aplicate pentru abaterile de la 
conformitatea cu legislaţia din 
domeniul achiziţiilor publice pentru 
Programul operaţional sectorial Mediu 
2007-2013
- consilier: Alina Grigorescu 

Cameră decizională

Senatul a adoptat

1.09.2017 Raport comun cu 
Com. pt. Buget

Primit Raport 
preliminar de 
adoptare în 

forma Senatului 
de la Com. pt. 

Buget

20.09.2017 INIȚIATOR: GUVERNUL
Senatul a adoptat
CL - aviz favorabil

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
- consilier: Iuliana Cseke 

Cameră decizională

Senatul a adoptat

25.09.2017 Raport 17.10.2017 INIȚIATOR: GUVERNUL
Senatul a adoptat
CL - aviz favorabil
Com. pt. Buget au dat aviz 
favorabil
Com. pt. Administrație au dat 
aviz favorabil
Com. pt. Drepturile Omului au 
dat aviz negativ
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4 PLx 319/2017 Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.6/2017 
pentru prorogarea termenului de intrare 
în vigoare a Legii nr.151/2015 privind 
procedura insolvenţei persoanelor 
fizice
- consilier: Florica Manole 

Cameră decizională

Senatul a adoptat

3.10.2017 Raport 19.10.2017 INIȚIATOR: GUVERNUL
Senatul a adoptat
CL - aviz favorabil

5 PLx 272/2017 Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.215/2001 a administraţiei publice 
locale şi a Legii nr.393/2004 privind 
Statutul aleşilor locali
- consilier: Alexandra Mușat 

Prima Cameră TAC: 
27.11.2017

12.09.2017 Raport comun cu 
Com. pt. 

Administrație

Primit Raport 
preliminar de 

respingere de la 
Com. pt. 

Administrație

3.10.2017 INIȚIATORI: 46 dep+sen
CL - aviz favorabil
Guvernul nu susține
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DIVERSE

1 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. 

i i li C k

Punct de vedere

- consilier: Iuliana Cseke

2 4c-11/913/2017 Adresa Secretarului General, prin care 
înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină și imunități, solicitarea 
domnului deputat Valeriu Andrei 
Steriu referitoare la legalitatea 
desfășurării activității didactice 
concomitent cu exercitarea funcției de 
deputat.
- consilier: Alexandra Mușat

PREŞEDINTE
EUGEN NICOLICEA
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