PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA JURIDICĂ,
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI

Bucureşti, 16.05.2022
Nr. 4c-13/406/2022

SINTEZA
lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi
din ziua de 10 mai 2022
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 10
mai 2022.
Deputații au fost prezenți la lucrările comisiei conform listelor de prezență.
În data de 10 mai 2022, ședința comisiei s-a desfășurat în sistem fizic, începând cu ora
13:00.
Ordinea de zi pentru această ședință a cuprins:
Inițiative aflate în portofoliul comisiei pentru dezbatere în fond:
1.
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.370/2004
pentru alegerea Preşedintelui României - PLx 499/2017;
2.
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar
nr.18/1991 – PLx149/2019;
3. Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri în vederea finalizării procedurilor
administrative de soluţionare a cererilor aflate pe rolul comisiilor judeţene, respectiv a
municipiului Bucureşti pentru aplicarea Legii nr.9/1998 privind acordarea de compensaţii
cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării
Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940 şi a Legii
nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru
bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de
Nord şi ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării tratatului de Pace între România
şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 şi pentru modificarea unor
acte normative – PLx400/2021;
4. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a
publicităţii imobiliare nr.7/1996 – PLx491/2021;
5. Propunere legislativă pentru modificarea art.215 alin.(1) şi completarea
art.522 alin.(2) din Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă – PLx14/2022;
6. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.303/2004 privind statutul
magistraţilor – PLx26/2022;
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7. Propunere legislativă pentru abrogarea lit.ş) a art.99 din Legea nr.303/2004 privind
statutul judecătorilor şi procurorilor- Plx89/2022;
8. Propunere legislativă pentru completarea art.201 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ- PLx92/2022;
9. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.19/2022
privind unele măsuri referitoare la garanţiile de bună execuţie constituite în cadrul contractelor
de achiziţie publică şi al contractelor sectoriale- PLx172/2022;
10. Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri referitoare la executarea
sancţiunilor contravenţionale aplicate în temeiul art.4 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în RomâniaPLx198/2022;
11. Propunere 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- Plx213/2022;

Inițiative aflate în portofoliul comisiei pentru avizare:
1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 a educaţiei
naţionale-PLx149/2022;
2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.168 din Legea educaţiei
naţionale 1/2011–PLx150/2022;
3. Propunere legislativă privind modificarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011,
publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.18, din 10 ianuarie 2011, cu
modificările şi completările ulterioare-PLx158/2022;
4. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.21/2022
privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unui ajutor de stat pentru restructurarea
Societăţii „Complexul Energetic Oltenia”-S.A.– PLx173/2022;
5. Propunere legislativă pentru completarea art.38 din Legea-cadru 153/2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice– PLx182/2022;
6. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.24/2022
privind aprobarea şi finanţarea unor programe de garantare în domenii prioritare pentru
economia românească– PLx191/2022;
7. Proiect de Lege privind Cazierul de mediu şi Registrul naţional electronic de
mediu– PLx211/2022;
8. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale
nr.1/2011– PLx212/2022;
9. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.29/2022
privind stabilirea cadrului instituţional şi a măsurilor necesare pentru punerea în aplicare a
Regulamentului (UE) nr.536/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie
2014 privind studiile clinice intervenţionale cu medicamente de uz uman şi de abrogare a
Directivei 2001/20/CE, precum şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul
sănătăţii– PLx218/2022;
10. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.30/2022
privind unele măsuri pentru consolidarea capacităţii instituţionale şi administrative a
Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării şi a Autorităţii pentru Digitalizarea României
necesare implementării componentei C7-Transformarea digitală din Planul naţional de
redresare şi rezilienţă, precum şi alte categorii de măsuri– PLx226/2022
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La propunerea unor membri ai comisiei, punctele 6 (fond), punctele 7 (fond) și
punctul 11 (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 adoptare (unanimitate de voturi).
Punctul 3 (fond) - raport de adoptare (unanimitate de voturi).
Punctul 4 (fond) - raport de adoptare (majoritate de voturi).
Punctul 5 (fond) - raport de adoptare (majoritate de voturi).
Punctul 8 (fond) - raport de respingere (majoritate de voturi).
Punctul 9 (fond) - raport de adoptare (majoritate de voturi).
Punctul 10 (fond) - raport de adoptare (unanimitate de voturi).
Avize:
Punctul
Punctul
Punctul
Punctul
Punctul
Punctul
Punctul
Punctul
Punctul
Punctul

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