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Domnului președinte Bogdan-Iulian HUŢUCĂ 

 

 

 

 

Vă înaintăm, alăturat, raportul preliminar asupra Propunerii legislative privind anularea unor 

creanţe bugetare, precum şi pentru modificarea art.3 alin.(5) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România, 

transmisă spre dezbatere, în fond, Comisiei juridice, de disciplină și imunități și Comisiei pentru buget, 

finanţe şi bănci cu adresa nr. PLx. 213 din 13 aprilie 2022. 

 În raport cu obiectul și conținutul său, inițiativa legislativă face parte din categoria legilor 

ordinare. 

 

 

 

PREŞEDINTE 

 

Laura-Cătălina VICOL-CIORBĂ 
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                       PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
COMISIA JURIDICĂ, DE  DISCIPLINĂ 

ŞI IMUNITĂŢI 

                           București, 17 mai 2022                                 

                           Pl-x 213/2022 

   

            
 RAPORT PRELIMINAR 

 asupra 

Propunerii legislative privind anularea unor creanţe bugetare, precum şi pentru modificarea art.3 

alin.(5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.129/2021 privind implementarea formularului 

digital de intrare în România 

 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru 

buget, finanţe şi bănci au fost sesizate spre dezbatere, în fond, cu Propunerea legislativă privind 

anularea unor creanţe bugetare, precum şi pentru modificarea art.3 alin.(5) din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în 

România, transmisă Comisiei juridice, de disciplină și imunități cu adresa nr. Pl-x 213/2022 din 13 

aprilie 2022, înregistrată cu nr. 4c-13/301/14.04.2022. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins inițiativa legislativă în ședința din data 

de 11 aprilie 2022. 

Camera Deputaților este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 din Constituția 

României, republicată și ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare. 

Consiliul Economic și Social a avizat favorabil inițiativa legislativă in avizul cu  nr. 

1026/22.02.2022. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil (nr.221/07.03.2022) inițiativa legislativă, cu observații 

și propuneri.  

Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi, au avizat favorabil propunerea 

legislativă.  

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a avizat negativ 

inițiativa legislativă.  
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Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare instituirea unor măsuri referitoare la 

amenzile contravenţionale aplicate prin procesele-verbale de constatare a contravenţiilor întocmite în 

temeiul art.4 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.129/2021. 

Potrivit prevederilor art. 62 și 64 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au 

examinat inițiativa legislativă în ședința desfășurată în ziua de 17 mai 2022. 

La ședința Comisiei juridice, de disciplină și imunități deputații au fost prezenți conform listei 

de prezentă. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au hotărât, cu 

majoritate de voturi, să transmită Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, sesizate în fond, un raport 

preliminar de respingere a Propunerii legislative privind anularea unor creanţe bugetare, precum şi 

pentru modificarea art.3 alin.(5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.129/2021 privind 

implementarea formularului digital de intrare în România. 

În raport cu obiectul și conținutul reglementării, inițiativa legislativă face parte din categoria 

legilor ordinare.           

 

                        

 

PREŞEDINTE, SECRETAR, 

Laura-Cătălina VICOL-CIORBĂ László-Zsolt LADÁNYI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consilier parlamentar,  

Andreea Sârbu 

 


