
PROIECTE DE LEGE  ŞI PROPUNERI 
LEGISLATIVE PRIMITE LA SENAT PENTRU   

DEZBATERE   ŞI    ADOPTARE,
LA DATA DE 18 APRILIE  2018

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
SENAT

Direcţia generală legislativă

Nr. 
crt.

Titlul proiectului de lege Comisia sesizatã în fond Termen pt. 
depunerea 
raportului

Termen pentru 
depunerea 

amendamentelor

Propunere legislativă privind 
punerea în acord a prevederilor 
Legii nr.134/2010 privind Codul 
de procedură civilă, republicat, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, cu deciziile Curţii 
Constituţionale şi Decizia CEDO 
din 07 martie 2017 cazul 
Cerovsek şi Bozicnik contra 
Sloveniei

1 08.05.2018 03.05.2018

Procedura dezbaterii şi adoptării: în conformitate cu prevederile Constituţiei revizuite în 2003

L237/2018

Comisia specială 
comună a Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
pentru sistematizarea, 
unificarea şi asigurarea 
stabilităţii legislative în 
domeniul justiţiei
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Biroul baze de date economice și legislative



Nr. 
crt.

Titlul proiectului de lege Comisia sesizatã în fond Termen pt. 
depunerea 
raportului

Termen pentru 
depunerea 

amendamentelor

Propunere legislativă privind 
punerea în acord a prevederilor 
Legii nr.286/2009 privind Codul 
penal, cu modificările şi 
completările ulterioare, cu 
deciziile Curţii Constituţionale, 
Directivei (UE) 2016/343 a 
Parlamentului European şi a 
Consiliului din 9 martie 2016 
privind consolidarea anumitor 
aspecte ale prezumţiei de 
nevinovăţie şi a dreptului de a fi 
prezent la proces în cadrul 
procedurilor penale, Directivei 
2014/42/UE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 3 
aprilie 2014 privind îngheţarea şi 
confiscarea instrumentelor şi 
produselor infracţiunilor 
săvârşite în Uniunea Europeană

2 08.05.2018 03.05.2018

Procedura dezbaterii şi adoptării: în conformitate cu prevederile Constituţiei revizuite în 2003

L238/2018

Comisia specială 
comună a Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
pentru sistematizarea, 
unificarea şi asigurarea 
stabilităţii legislative în 
domeniul justiţiei
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Nr. 
crt.

Titlul proiectului de lege Comisia sesizatã în fond Termen pt. 
depunerea 
raportului

Termen pentru 
depunerea 

amendamentelor

Propunere legislativă privind 
punerea în acord a prevederilor 
Legii nr.135/2010 privind Codul 
de procedură penală, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, cu deciziile Curţii 
Constituţionale, Directivei (UE) 
2016/343 a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 9 
martie 2016 privind consolidarea 
anumitor aspecte ale prezumţiei 
de nevinovăţie şi a dreptului de a 
fi prezent la proces  în cadrul 
procedurilor penale, a Directivei 
2014/42/UE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 3 
aprilie 2014 privind îngheţarea şi 
confiscarea instrumentelor şi 
produselor infracţiunilor 
săvârşite în Uniunea Europeană, 
precum şi a Deciziilor Curţii 
Europene a Drepturilor Omului

3 08.05.2018 03.05.2018

Procedura dezbaterii şi adoptării: în conformitate cu prevederile Constituţiei revizuite în 2003

L239/2018

Comisia specială 
comună a Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
pentru sistematizarea, 
unificarea şi asigurarea 
stabilităţii legislative în 
domeniul justiţiei
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