PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA JURIDICĂ,
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI

Bucureşti, 10.05.2022
Nr. 4c-13/ 376 /2022

SINTEZA
lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi
din ziua de 04 mai 2022
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 04
mai 2022.
Deputații au fost prezenți la lucrările comisiei conform listelor de prezență.
În data de 04 mai 2022, ședința comisiei s-a desfășurat în sistem mixt, începând cu
ora 12:00.
Ordinea de zi pentru această ședință a cuprins:
Inițiative aflate în portofoliul comisiei pentru dezbatere în fond:
1. 2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.370/2004
pentru alegerea Preşedintelui României -Plx 499/2017;
2. Proiect de Lege pentru abrogarea Legii nr.56/2012 privind organizarea şi
funcţionarea Academiei de Ştiinţe ale Securităţii Naţionale – PLx121/2018;
3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.90/2018
privind unele măsuri pentru operaţionalizarea Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din
justiţie – PLx533/2018;
4. Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă – PLx373/2020;
5. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii
imobiliare nr.7/1996- PLx491/2021;
Inițiative aflate în portofoliul comisiei pentru avizare:
1. Propunere legislativă pentru abrogarea alineatului (61) al articolului 42 din Legea
serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, precum şi pentru abrogarea alineatului
(17) al articolului 31 din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr.241/2006 –
Plx166/2022;
2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.17/2022
pentru modificarea şi completarea Legii nr.21/2020 privind Codul aerian –PLx170/2022;
3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.23/2022
pentru completarea art.43 din Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate
privat -PLx190/2022;
4. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.27/2022
privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în

perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte
normative din domeniul energiei –PLx193/2022;
5. Propunere legislativă pentru modificarea art.23 din Ordonanţa Guvernului nr.58 din
21 august 1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în Romania –
Plx202/2022;
6. Propunere legislativă pentru reducerea costurilor facturate la energia electrică şi
gaze naturale –Plx203/2022;
7. Proiect de Lege privind înfiinţarea Muzeului Naţional al Revoluţiei Anticomuniste
din Decembrie 1989 –PLx205/2022;
8. Proiect de Lege pentru modificarea art.75 din Legea nr.95/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii –PLx206/2022;
9. Proiect de Lege pentru ratificarea Convenţiei privind Organizaţia Internaţională de
Asistenţă Maritimă pentru Navigaţie, deschisă spre semnare în perioada 27 ianuarie 2021-26
ianuarie 2022, semnată de România, la Paris, la 23 septembrie 2021 –PLx217/2022;
10. Proiect de Lege privind modificarea anexei nr.11 la Ordonanţa Guvernului
nr.64/1999 pentru aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare
la Aeroportul Internaţional Henri Coandă – Bucureşti-PLx220/2022;
La propunerea unor membri ai comisiei, punctele 1 (fond), 5 (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 2 (fond) - raport de respingere (majoritate de voturi).
Punctul 3 (fond) - raport de adoptare (unanimitate de voturi).
Punctul 4 (fond) - raport de respingere (majoritate de voturi).
Avize:
Punctul
Punctul
Punctul
Punctul
Punctul
Punctul
Punctul
Punctul
Punctul
Punctul

1 (aviz) –negativ(majoritate de voturi).
2 (aviz) – negativ(majoritate de voturi).
3 (aviz) – favorabil (unanimitate de voturi).
4 (aviz) – favorabil (majoritate de voturi).
5 (aviz) – negativ (majoritate de voturi).
6 (aviz) – negativ(majoritate de voturi).
7 (aviz) – favorabil (unanimitate de voturi).
8 (aviz) – favorabil (majoritate de voturi).
9 (aviz) – favorabil (unanimitate de voturi).
10 (aviz) – favorabil (majoritate de voturi).

Ședința Comisiei a fost declarată închisă de către domnul deputat
Popică Eduard-Andrei, vicepreședintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități.

VICEPREȘEDINTE,
Popică Eduard-Andrei

