PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA JURIDICĂ,
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI

Bucureşti, 06.04.2022
Nr. 4c-13/250/2022

SINTEZA
lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi
din ziua de 29 martie 2022
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 29 martie
2022.

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

În data de 29 martie 2022, ședința comisiei s-a desfășurat în sistem mixt, începând cu
ora 09:30.
Ordinea de zi pentru această ședință a cuprins:
Inițiativa aflată în portofoliul comisiei pentru dezbatere în fond:
1.
Proiectul de Lege privind reglementarea activită
ții prestatorul
PLx130/2022

ui casnic-

În urma dezbaterilor, a propunerilor formulate
și a voturilor exprimate, membrii
Comisiei juridice, de disciplinăși imunități au hotărât transmiterea, spre dezbatere și
adoptare, a următoareasoluție legislativă:
Fonduri:
Punctul 1 (fond) - raport de adoptare (majoritate de voturi).
În data de 29 martie 2022, ședința comisiei s-a desfășurat în sistem mixt, începând cu
ora 13:30.
Ordinea de zi pentru această ședință a cuprins:
Inițiative aflate în portofoliul comisiei pentru dezbatere în fond:
1.
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.205/2004 privind protecţia
animalelor-PLx 513/2016
2.
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.272/2004 privind
protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată– Plx632/2018;
3. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.272/2004 privind protecţia şi
promovarea drepturilor copilului– PLx713/2018;
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4. Propunere legislativă privind interzicerea organizaţiilor, simbolurilor şi faptelor cu
caracter comunist– PLx364/2019
5. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.82/1993 privind
constituirea Rezervaţiei Biosferei ”Delta Dunării”– Plx437/2021;
6. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice– PLx34/2022;
Inițiative aflate în portofoliul comisiei pentru avizare:
1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.74/2020
pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012–
PLx364/2020;
2. Proiect de Lege pentru digitalizarea administraţiei publice, prin eliminarea hârtiei din
fluxul intern şi inter-instituţional, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii
nr.135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică–Plx411/2020;
3. Proiect de Lege pentru acordarea unor facilităţi în domeniile transportului de mărfuri,
transportului naţional de persoane şi construcţiilor-PLx412/2020;
4. Propunere legislativă pentru modificarea art.44 alin.(9) din Legea educaţiei naţionale
nr.1/2011–PLx46/2022;
5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţ
ã a Guvernului nr.4/2022
pentru completarea art.52 din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice–Plx84/2022;
6. Proiect de Lege pentru declararea zilei de 11 aprilie ca „Ziua naţională a educaţiei
financiare”–PLx87/2022;
7. Proiectul Legii aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.3/2022 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura
rutieră–Plx96/2022;
8. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.5/2022 pentru
modificarea Legii nr.422/2006 privind organizarea şi funcţionarea sistemului statistic de
comerţ internaţional cu bunuri–PLx97/2022;
9.
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.9/2022 privind
instalaţiile portuare de preluare a deşeurilor provenite de la nave–PLx99/2022;
10. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.123 din 27 mai 2008 pentru o
alimentaţie sănătoasă în unităţile de învăţământ preuniversitar-PLx103/2022;
11. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.11/2022 pentru
modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru modificarea unor termenePlx 107/2022;
12. Proiect de Lege pentru completarea art.224 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011PLx 110/2022 ;
Membrii Comisiei au aprobat ordinea de zi aședinței desfășurate în sistem mixt , cu
unanimitate de voturi.
La propunerea unor membri ai comisiei, punctele 4 (fond), 5 (fond), 6 (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:
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Fonduri:
Punctul 1 (fond) - raport de adoptare (unanimitate de voturi).
Punctul 2 (fond) - raport respingere (majoritatede voturi).
Punctul 3 (fond) - raport de adoptare (majoritate de voturi).
La propunerea unor membrii ai comisiei, punctul 10 (aviz) din ordinea de zi a fost
amânat.
Avize:
Punctul 1 (aviz) –favorabil (unanimitate de voturi).
Punctul 2 (aviz) – favorabil (majoritate de voturi).
Punctul 3 (aviz) – negativ (majoritate de voturi).
Punctul 4 (aviz) – negativ (majoritate de voturi).
Punctul 5 (aviz) – favorabil (majoritate de voturi).
Punctul 6 (aviz) –clasat .
Punctul 7 (aviz) – favorabil (unanimitate de voturi).
Punctul 8 (aviz) – favorabil (unanimitate de voturi).
Punctul 9 (aviz) – favorabil (unanimitate de voturi).
Punctul 11 (aviz) – favorabil (unanimitate de voturi).
Punctul 12 (aviz) - favorabil (unanimitate de voturi).
Ședința Comisiei a fost declarată închisă de către doamna deputat Vicol-Ciorbă LauraCătălina, președintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități.

PREŞEDINTE,
Vicol-Ciorbă Laura-Cătălina
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