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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 166/2018 Propunere legislativă pentru abrogarea 

pensiilor speciale
- Raportor: 

Cameră 
decizională

28.03.2018 Raport 19.04.2018

2. PLx 292/2019 Propunere legislativă privind eliminarea 
pensiilor de serviciu pentru deputaţi şi 
senatori şi senatori, judecători şi procurori, 
personalul auxiliar de specialitare al 
instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor, 
poliţişti, funcţionari publici cu statul special, 
funcţionari publici parlamentari, membrilor 
corpului diplomatic şi consular al României, 
membrilor Curţii Constituţionale şi a 
personalului aeronautic civil navigant 
profesionist din aviaţia civilă din România
- Raportor: 

Cameră 
decizională

24.06.2019 Raport 10.09.2019

3. PLx 332/2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.65 
alin.(5) din Legea nr.263/2010 privind 
sistemul unitar de pensii publice
- Raportor: 

Cameră 
decizională

10.10.2017 Raport 7.11.2017
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4. PLx 619/2019 Propunere legislativă pentru modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.92 din 
15 octombrie 2018, pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative în domeniul 
justiţiei, precum şi pentru modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.7 din 
19 februarie 2019 privind unele măsuri 
temporare referitoare la concursul de 
admitere la Institutul Naţional al 
Magistraturii, formarea profesională iniţială a 
judecătorilor şi procurorilor, examenul de 
absolvire a Institutul Naţional al 
Magistraturii, stagiul şi examenul de 
capacitate al judecătorilor şi procurorilor 
stagiari, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.303/2004 privind 
statutul judecătorilor şi procurorilor, Legii 
nr.304/2004 privind organizarea judiciară şi 
Legii nr.317/2004 privind Consiliul Superior 
al Magistraturii
- Raportor: 

Prima Cameră 
TAC: 26.02.2020

11.12.2019 Aviz pentru 
Com. Juridică

18.12.2019

PREŞEDINTE
Adrian Solomon
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