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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

                              Bucureşti, 22.11.2022 
                             Nr. 4c-13/ 1084 /2022 

 
SINTEZA 

 lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
 din ziua de 15 noiembrie 2022 

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

15 noiembrie 2022.  
Deputații au fost prezenți la lucrările comisiei conform listelor de prezență. 
 

În data de 15 noiembrie 2022, ședința comisiei s-a desfășurat în sistem fizic, 
începând cu ora 14:30. 
 

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 Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice- PLx526/2019 
 2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.14/2022 pentru modificarea Legii nr.146/2021 privind monitorizarea electronică în 
cadrul unor proceduri judiciare şi execuţional penale– PLx159/2022; 

 3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.53/2022 privind modificarea şi completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi 
combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative– PLx277/2022; 

 4. Propunere legislativă privind protecţia socială a persoanelor din Ucraina care 
solicită protecţia statului român– Plx304/2022; 

 5. Proiect de Lege pentru modificarea art.8 alin.(1) lit.a) din Legea cetăţeniei 
române nr.21/1991– PLx426/2022; 

 6. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.97/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în 
obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente 
acestora– PLx522/2022; 

7. Propunere legislativă pentru modificarea art.118 alin.(1) din Ordonanţa de 
urgenţă nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice– Plx544/2022; 
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 8. Proiect de Lege pentru completarea art.1 alin.(1) din Legea nr.176/2010 
privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte 
normative– PLx605/2022; 
 

 
Inițiative aflate în portofoliul comisiei pentru avizare: 

1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.50/2022 pentru reglementarea muncii în domeniul maritim–PLx275/2022;  

2. Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 
92/2021 privind regimul deşeurilor–PLx325/2022;  

3. Propunere legislativă pentru modificarea Legii-cadru nr.153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice–Plx379/2022;  

4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.117/2022 pentru modificarea şi completarea Legii concediului paternal nr.210/1999–
PLx520/2022;  

5. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.38/2003 privind transportul în 
regim de taxi şi în regim de închiriere–Plx543/2022;  

6. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.116/2022 penttru reglementarea unor măsuri temporare privind ocuparea funcţiilor 
publice prin transfer la cerere, precum şi pentru completarea art.3641 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ–PLx550/2022;  

7. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.139 din Legea 
nr.53/2003 -Codul muncii–Plx565/2022;  

8. Propunere legislativă pentru completarea art.291 din Legea nr.227/2015 privind 
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare–Plx579/2022;  

9. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii–Plx584/2022;  

10. Propunere legislativă pentru informarea pacienţilor cu privire la efectele 
secundare ale vaccinurilor–Plx587/2022;  

11. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.34/2022 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, 
valorilor şi protecţia persoanelor–PLx596/2022;  

12. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal–
PLx601/2022;  

13. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 
privind Codul fiscal–Plx609/2022;  

14. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi 
Guvernul Republicii Polone privind cooperarea în domeniul industriei de apărare, 
semnat la Varşovia, la 3 martie 2022–PLx612/2022;  

15. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de 
sănătate–PLx617/2022;  

16. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 privind 
sistemul unitar de pensii publice–PLx618/2022;  
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17. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără 
stăpân–Plx641/2022;  
 

Diverse:  
1. Adresa nr. 1417 BP din data de 9.11.2022 cu privire la sesizarea formulată de 7 

deputați, membri ai Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții, 
referitoare la domnul deputat Dumitru-Viorel Focșa- Nr. 4c13/1039/10.11.2022- 
Sesizare 
 
 

La propunerea unor membri ai comisiei, punctele 1 (fond) și 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: 

 
Fonduri: 
Punctul 2 (fond) - raport de adoptare (unanimitate de voturi). 
Punctul 3 (fond) - raport de adoptare (unanimitate de voturi). 
Punctul 4 (fond) - raport de respingere (majoritate de voturi). 
Punctul 5 (fond) - raport de adoptare (majoritate de voturi). 
Punctul 7 (fond) - raport de adoptare (unanimitate de voturi). 
Punctul 8 (fond) - raport de adoptare (unanimitate de voturi). 

 
La propunerea unor membrii ai comisiei, punctul 17 (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) –favorabil (unanimitate de voturi). 
Punctul  4 (aviz) –favorabil (unanimitate de voturi). 
Punctul  5 (aviz) –negativ (majoritate de voturi). 
Punctul  6 (aviz) – favorabil (majoritate de voturi). 
Punctul  7 (aviz) – negativ (unanimitate de voturi). 
Punctul  8 (aviz) – negativ (majoritate de voturi). 
Punctul  9 (aviz) – negativ (majoritate de voturi). 
Punctul  10 (aviz) – negativ (majoritate de voturi). 
Punctul  11 (aviz) – favorabil (unanimitate de voturi). 
Punctul  12 (aviz) – favorabil (unanimitate de voturi). 
Punctul  13 (aviz) – favorabil (majoritate de voturi). 
Punctul  14 (aviz) – favorabil (unanimitate de voturi). 
Punctul  15 (aviz) – favorabil (unanimitate de voturi). 
Punctul  16 (aviz) – favorabil (unanimitate de voturi). 
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Diverse:  
1. Nr. 4c13/1039/10.11.2022- amânat 
 
 
Ședința Comisiei a fost declarată închisă de către doamna deputat Laura Vicol 

președintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități. 
  

 
 
 

PREȘEDINTE, 
                                                            Laura Vicol 

 


