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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ,   
DE DISCIPLINĂ ŞI 

IMUNITĂŢI 

Bucureşti, 28.03.2022 

 
 

Nr. 4c-13/235/2022 

SINTEZA 
 lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şiimunităţi 

 din zilele de 22 şi 23 martie 2022 
  
Comisia juridică, de disciplină şiimunităţişi-a desfăşurat lucrările în ziua de 22 martie 2022. 

Deputații au fost prezenți la lucrările comisiei conform listelor de prezență.Ședințele comisiei s-au 
desfășurat în sistem mixt, începând cu orele 10:00 şi 14:15 
 

Ordinea de zi pentru ședința de la ora 10:00 a cuprins: 
 

1. 
Inițiative aflate în portofoliul comisiei pentru dezbatere în fond: 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2016 privind 
contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile precum şi pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru 
consumatori-PLx 511/2016; 

2.Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.205/2004 privind protecţia animalelor – PLx 
513/2016; 

3.Proiect de Lege pentru completarea art.131 din Legea societăţilor nr.31/1990– Plx 554/2017; 
4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.21/1991 a cetăţeniei 

române, republicată– PLx193/2018; 
5. Propunere legislativă pentru utilizarea autovehiculelor şcolare destinate transportului public 

local al elevilor din ciclul învăţământului primar/gimnazial precum şi pentru completarea art.6 din 
OUG nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice– PLx 156/2019; 

6. Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice– Plx169/2019; 

7.Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.8/2020 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare– PLx 
105/2020; 

8.Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.173/2020 privind 
reglementarea condiţiilor pentru atribuirea şi închirierea unor imobile, proprietate publică şi privată a 
statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"– 
PLx 13/2021; 

9.Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea 
Rezervaţiei Biosferei ”Delta Dunării”– PLx 437/2021; 

10.Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea "Legii nr.272 din 21 iunie 2004 privind 
protecţiaşi promovarea drepturilor copilului"– PLx 489/2021; 

11.Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii din Codul Penal– PLx 
534/2021; 
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Inițiative aflate în portofoliul comisiei pentru avizare: 
1. Propunere legislativă privind stabilirea măsurilor de sprijin a întreprinderilor mici şi mijlocii, 

a căror activitate este afectată de creşterile de preţurişi tarife la energie, gaze şi combustibil–PLx 
527/2021; 

2. Propunere legislativă pentru completarea art.30 din Legea nr.500/2002 privind finanţele 
publice şi pentru abrogarea art.29 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.83/2014 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul 
cheltuielilor publice.–Plx 603/2021;  

3 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Regatului 
Haşemit al Iordaniei privind cooperarea în domeniul prevenirii, limitării şi înlăturării efectelor 
dezastrelor, semnat la 4 aprilie 2021, la Amman–PLx 16/2022; 

4 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal–
PLx 25/2022; 

5 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.1/2022 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.121/2021 privind stabilirea unor 
măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ–Plx 31/2022; 

6. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 46 din 30.01.2000 
privind declararea Complexului „Memorialul Revoluţiei - Decembrie 1989” din municipiul Timişoara 
ansamblu de interes național–PLx 33/2022; 

7. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor 
istorice -Plx 40/2022; 

8 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.131/2021 privind 
modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene –PLx 
53/2022; 

9 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii, republicată–PLx 62/2022; 

10 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.137/2021 pentru 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi 
plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în 
domeniul sănătății –PLx 71/2022; 

11.Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.6/2022 pentru modificarea 
Legii serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale nr.92/2007-PLx 
105/2022; 

12.Proiect de Lege pentru completarea art.181 din Legea educaţiei fizice şi sportului 
nr.69/2000– PLx 108/2022; 
 

 
La propunerea unor membri ai comisiei, punctele 2 (fond), 9 (fond) 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  3 (fond) - raport de adoptare majoritate de voturi) 

            Punctul  4 (fond) – raport de respingere (majoritate de voturi) 
            Punctul 5 (fond)– raport de adoptare (majoritate de voturi) 
            Punctul 6 (fond) – raport de adoptare (unanimitate de voturi) 
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            Punctul 7 (fond) – raport de adoptare (unanimitate de voturi) 
  Punctul 8 (fond) – raport de adoptare (majoritate de voturi) 
  Punctul 10 (fond) – raport de adoptare (majoritate de voturi) 
 Punctul 11 (fond) - raport de adoptare (unanimitate de voturi) 

 
Avize: 
Punctul  1 (aviz) – favorabil (majoritate de voturi) 
Punctul  2 (aviz) – negativ (majoritate de voturi) 
Punctul  3 (aviz) – favorabil (unanimitate de voturi) 
Punctul  4 (aviz) – favorabil(unanimtate de voturi) 
Punctul  5 (aviz) – favorabil (majoritate de voturi) 
Punctul  6 (aviz) – favorabil (unanimitate de voturi) 
Punctul  7 (aviz) – negativ (majoritate de voturi) 
Punctul  8 (aviz) – favorabil (majoritate de voturi) 
Punctul  9 (aviz) – negativ (unanimitate de voturi) 
Punctul  10 (aviz) – favorabil (unanimitate de voturi) 
Punctul  11 (aviz) – favorabil (majoritate de voturi) 

 

Punctul  12 (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. 
 
 

Ordinea de zi pentru ședința de la ora 14:15 a cuprins: 
 

1. Proiect de Lege privind reglementarea activităţii prestatorului casnic
Inițiative aflate în portofoliul comisiei pentru dezbatere în fond: 

 
Diverse: 

          1. Adresa BP privind solicitarea Grupului parlamanetar AUR referitoare la demararea 
procedurii de vacantare a locului de deputat ca urmare a decesului domnului deputat Lucian Feodorov 
 

-PLx 130/2022; 

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: 
 

Punctul 1 (fond) – raport de adoptare (majoritate de voturi) 
 

Diverse: 
Punctul 1 S-a transmis proiect de hotărâre  

 
 

Comisia juridică, de disciplină şiimunităţişi-a desfăşurat lucrările în ziua de 23 martie 2022. 
Deputații au fost prezenți la lucrările comisiei conform listelor de prezență.Ședința comisiei, comună 
cu Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională și Comisia pentru tehnologia 
informaţieişicomunicaţiilors-a desfășurat în sistem mixt, începând cu ora 12:00 

 

1. Proiect de Lege privind datele deschise şi reutilizarea informaţiilor din sectorul public – PLx 
17/2022 

Ordinea de zi  a cuprins un singur punct pentru dezbatere în fond: 
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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: 
 

Punctul 1 (fond) – raportde adoptare (unanimitate de voturi) 
 

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
Vicol-Ciorbă Laura-Cătălina 

 
 

 


