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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

                              Bucureşti, 05.07.2022 
                             Nr. 4c-13/636/2022 

 
SINTEZA 

 lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
 din ziua de 27 iunie 2022 

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

27 iunie 2022.  
Deputații au fost prezenți la lucrările comisiei conform listelor de prezență. 
În data de 27 iunie 2022, ședința comisiei s-a desfășurat în sistem mixt, începând 

cu ora 18:00. 
Ordinea de zi pentru această ședință a cuprins: 
1.Adresa BP privind Scrisoarea doamnei Renate Weber, Avocatul Poporului, prin 

care se transmite demisia doamnei Raluca Ecaterina Alexandru din funcţia de Adjunct 
al Avocatului Poporului în domeniul privind prevenirea torturii şi a altor pedepse ori 
tratamente cu cruzime, inumane sau degradante în locurile de detenţie şi Propunerea 
acesteia privind numirea domnului Daniel Iovănescu în funcţia de adjunct al Avocatului 
Poporului, în vederea întocmirii unui aviz de către Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi a Camerei Deputaţilor şi de către comisia similară a Senatului. 

2. Adresa nr. 831BP din 23.06.2022 privind Scrisoarea doamnei Gabriela Scutea, 
Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, prin 
care transmite Camerei Deputaților referatul Direcție Naționale Anticorupție pentru 
exercitarea prerogativei de a cere urmărirea penală față de domnul deputat Adrian-Ionuț 
Chesnoiu, Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale. 

 
Inițiative aflate în portofoliul comisiei pentru dezbatere în fond: 
3. Proiect de Lege privind registrul comerţului şi pentru modificarea si 

completarea altor acte normative cu incidenţă asupra înregistrării în registrul 
comerţului- PLx133/2022 

 4. Proiect de Lege pentru ratificarea Tratatului între România şi Guvernul 
Malaysiei privind asistenţa judiciară reciprocă în materie penală, semnat la Kuala 
Lumpur la 6 decembrie 2021– PLx341/2022; 

Inițiative aflate în portofoliul comisiei pentru dezbatere în aviaze : 
 1. Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea art.65 din Legea 

educaţiei naţionale nr.1/2011– PLx250/2022; 

florica.manole
Conform cu originalul



 2

 2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.49/2022 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea 
plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România 
este parte, stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul aparatului de lucru al 
Guvernului şi pentru modificarea unor acte normative – PLx270/2022; 

 3. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.7/2006 privind statutul 
funcţionarului public parlamentar – PLx281/2022; 

4. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.185/2013 privind 
amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate, pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de Guvern nr.43/1997 privind regimul drumurilor şi pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii 

 – PLx284/2022; 
5. Proiect de Lege 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 – PLx287/2022; 

6. Propunere legislativă privind implementarea Programului Naţional "Casa 
noastră"  – PLx314/2022; 

 DIVERSE: 
1. Adresa nr. 765BP din 15.06.2022 cu privire la scrisoarea din partea 

domnului deputat Andi Gabriel Grosaru prin care înaintează o serie de înscrisuri în 
susținerea sesizării depuse împotriva domnului deputat Iulius Marian Ficzak. 

La propunerea unor membri ai comisiei, punctele 1 (adresă), 3 (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 adoptare (majoritate de voturi). 
Punctul 4 (fond) - raport  de adoptare (majoritate de voturi). 
Avize: 
Punctul 1 (aviz) – aviz favorabil (unanimitate de voturi ). 
Punctul 2 (aviz) – aviz favorabil (unanimitate de voturi ). 
Punctul 3 (aviz) – aviz favorabil (majoritate de voturi ). 
Punctul 4 (aviz) – aviz favorabil (majoritate de voturi ). 
Punctul 5 (aviz) – aviz favorabil (unanimitatede voturi ). 
Punctul 6 (aviz) – aviz negative (majoritate de voturi ). 

 
Punctul 1 (Diverse) din ordinea de zi a primit vot de respingere cu majoritate 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 


