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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

                              Bucureşti,07.02.2022 
                             Nr. 4c-13/36/2022 

 
SINTEZA 

 lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
 din ziua de 3 februarie 2022 

  
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 3 

februarie 2022.  
Deputații au fost prezenți la lucrările comisiei conform listelor de prezență. 
 

În data de 3 februarie 2022, ședința comisiei s-a desfășurat în sistem mixt, 
începând cu ora 10.00. 

 
 

 
Ordinea de zi pentru această ședință a cuprins: 
 
Inițiative aflate în portofoliul comisiei pentru dezbatere în fond: 
1. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice– Plx601/2014; 
2. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.208 din 20 

iulie 2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru 
organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente – Plx366/2018; 

3. Proiectul de Lege privind modificarea Legii 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor– PLx668/2018; 

4. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.134/2010 privind Codul de 
procedură civilă– PLx38/2019; 

5. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar 
nr.18/1991– PLx149/2019; 

6. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.24/2007 privind 
reglementarea şi adminstrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor– 
PLx325/2019; 

7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.104/2020 pentru modificarea art.36 alin.(6) din Legea nr.46/2008 - Codul silvic– 
PLx443/2020; 

8. Proiectul de Lege pentru modificarea art.369 din Legea nr.286/2009 privind 
Codul penal– PLx134/2021; 

9. Proiectul de Lege pentru completarea art.23 din Legea nr.55 /2020 privind 
unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, 
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precum şi pentru modificarea art.162 lit.f) din Legea nr.8/1996 privind dreptul de autor 
şi drepturile conexe– PLx277/2021; 

10. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.101/2016 
privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie 
publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune 
de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de 
Soluţionare a Contestaţiilor– PLx367/2021; 

11. Proiectul de Lege privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de participare a 
Autorităţii Electorale Permanente ca membru cu drepturi depline la Reţeaua de 
Competenţe Electorale Francofone (RECEF) – PLx579/2021; 

12. Proiectul de Lege privind căutarea persoanelor dispărute– PLx600/2021; 
 

 
Inițiative aflate în portofoliul comisiei pentru avizare: 
1. Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 

privind regimul drumurilor–PLx362/2021; 
2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.84/2021 pentru abrogarea art.72 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în 
contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-
CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, precum şi a 
altor acte normative –PLx392/2021;  

3. Proiectul de Lege privind înmatricularea şi înregistrarea vehiculelor–
PLx399/2021; 

4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.90/2021 privind unele măsuri din domeniul pensiilor publice–PLx415/2021; 

5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a  Guvernului 
nr.94/2021 pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii 
publice–PLx419/2021; 

6. Proiectul de Lege pentru modificarea art.III alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă 
nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare–PLx425/2021; 

7. Propunerea legislativă pentru consacrarea zilei de 23 mai ca sărbătoare a 
comunităţii armâne din România–Plx427/2021; 

8. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii–PLx438/2021; 

9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.12/2021 privind 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.40/2006 pentru aprobarea şi finanţarea 
programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor–PLx443/2021; 

10. Proiectul de Lege pentru modificarea Anexei nr.II la Legea-cadru nr.153/2017 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice–PLx451/2021; 

11. Proiectul de Lege pentru modificarea art.1 alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică 
pentru servicii publice conexe actului medical–PLx452/2021; 

12. Propunerea legislativă pentru completarea art.456 alin.(2) din Legea 227 din 
2015 privind Codul fiscal–Plx456/2021; 
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13. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.10/2021 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2000 privind 
produsele agroalimentare ecologice–PLx465/2021; 

14. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.69/2000 a 
educaţiei fizice şi sportului–Plx475/2021; 

15. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.13/2021 pentru 
modificarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2016 privind amenajarea spaţiului maritim–
PLx482/2021; 

16. Proiectul de Lege privind organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural 
Român–PLx515/2021; 

17. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.6/2021 privind 
reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului–PLx540/2021; 

18. Proiectul de Lege pentru modificarea art.2 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul 
administraţiei publice centrale–PLx544/2021; 

19. Proiectul de Lege privind aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare privind 
acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului–PLx582/2021; 

20. Proiectul de Lege pentru anularea unor obligaţii fiscale şi pentru modificarea 
unor acte normative–PLx583/2021; 

 
Membrii Comisiei au aprobat ordinea de zi a ședinței desfășurate în sistem mixt , 

cu unanimitate de voturi. 
La propunerea unor membri ai comisiei, punctele 4 (fond), 5 (fond), 8 (fond), 9 

(fond), 10 (fond) și 12 (fond)  din ordinea de zi au fost amânate. 
 
În urma dezbaterilor, a propunerilor formulate și a voturilor exprimate, membrii 

Comisiei juridice, de disciplină și imunități au hotărât transmiterea,  spre dezbatere și  
adoptare, a următoarelor soluții legislative: 

 
Fonduri: 
Punctul  1 (fond) - raport de adoptare (majoritate de voturi). 
Punctul  2 (fond) - raport  de respingere (unanimitate de voturi). 
Punctul  3 (fond) - raport  de adoptare (unanimitate de voturi). 
Punctul  6 (fond) - raport  de adoptare (majoritate de voturi). 
Punctul  7 (fond) - raport  de adoptare (majoritate de voturi). 
Punctul  11 (fond) - raport  de adoptare (majoritate de voturi). 
 

La propunerea unor membrii ai comisiei, punctul  19 (aviz) din ordinea de zi a fost 
amânat. 
 

 
  

Avize: 
Punctul  1 (aviz) – favorabil (unanimitate de voturi). 
Punctul  2 (aviz) – favorabil (unanimitate de voturi). 
Punctul  3 (aviz) – favorabil (unanimitate de voturi). 
Punctul  4 (aviz) – favorabil (unanimitate de voturi). 
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Punctul  5 (aviz) – favorabil (unanimitate de voturi). 
Punctul  6 (aviz) – favorabil (unanimitate de voturi). 
Punctul  7 (aviz) – favorabil (unanimitate de voturi). 
Punctul  8 (aviz) – favorabil (unanimitate de voturi). 
Punctul  9 (aviz) – favorabil (majoritate de voturi). 
Punctul  10 (aviz) – favorabil (unanimitate de voturi). 
Punctul  11 (aviz) – favorabil (unanimitate de voturi). 
Punctul  12 (aviz) – favorabil (unanimitate de voturi). 
Punctul  13 (aviz) – favorabil (unanimitate de voturi). 
Punctul  14 (aviz) – favorabil (majoritate de voturi). 
Punctul  15 (aviz) – favorabil (unanimitate de voturi). 
Punctul  16 (aviz) – favorabil (unanimitate de voturi). 
Punctul  17 (aviz) – favorabil (majoritate de voturi). 
Punctul  18 (aviz) – favorabil (unanimitate de voturi). 
Punctul  20 (aviz) – favorabil cu amendamente (unanimitate de voturi). 
 
 
Ședința Comisiei a fost declarată închisă de către doamna deputat Vicol-Ciorbă 

Laura-Cătălina, președintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități. 
 

 
 

PREŞEDINTE, 
Vicol-Ciorbă Laura-Cătălina 


