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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

                              Bucureşti, 28.06.2022 
                             Nr. 4c-13/612/2022 

 
SINTEZA 

 lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
 din ziua de 20 iunie 2022 

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

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

În data de 20 iunie 2022, ședința comisiei s-a desfășurat în sistem fizic, începând 
cu ora 17.30. 
 

Ordinea de zi pentru această ședință a cuprins: 
 
Inițiative aflate în portofoliul comisiei pentru dezbatere în fond: 
1. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar 

nr.18/1991- PLx149/2019 
 2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative în 

domeniul comunicaţiilor electronice şi pentru stabilirea unor măsuri de facilitare a 
dezvoltării reţelelor de comunicaţii electronice– PLx428/2021; 

 3. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18 
din 19 februarie 1991– PLx531/2021; 

 4. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar 
nr.18/1991– PLx22/2022; 

 5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.26/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul 
investiţiilor publice– PLx224/2022; 

 6. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.98/2016 privind 
achiziţiile publice, Legii nr.99/2016 privind achiziţiile sectoriale, Legii nr. 100/2016 
privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, precum şi a 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 funcţionrea Consiliului Naţional de 
Soluţionare a Contestaţiilor– PLx342/2022; 
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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 (unanimitate de voturi). 
Punctul 2 (fond) - raport  de adoptare (majoritate de voturi). 
Punctul 3 (fond) - raport  de adoptare (majoritate de voturi). 
Punctul 4 (fond) - raport  de adoptare (majoritate de voturi). 
Punctul 5 (fond) – în dezbateri generale 
Punctul 6 (fond) - raport  de adoptare (unanimitate de voturi). 

 
 
 

 
 
Ședința Comisiei a fost declarată închisă de către doamna deputat Vicol-Ciorbă 

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

 
 
 

   PREȘEDINTE, 
                                     Vicol-Ciorbă Laura-Cătălina 
 


