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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

                              Bucureşti, 27.04.2022 
                             Nr. 4c-13/323/2022 

 
SINTEZA 

 lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
 din ziua de 19 aprilie 2022 

  
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 19    

aprilie 2022.  
Deputații au fost prezenți la lucrările comisiei conform listelor de prezență. 
 
În data de 19 aprilie 2022, ședința comisiei s-a desfășurat în sistem mixt, începând cu 

ora 12:00.   
 

 
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 Arhivelor Naţionale 

nr.16/1996 - PLx 394/2012;  
2.      Proiect de Lege pentru completarea art.257 din Legea nr.286/2009 privind Codul 

penal – Plx296/2018; 
3.   Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.10/2018 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.190/2000 privind 
regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România – PLx301/2018; 

4.  Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.43/1997 privind regimul drumurilor – PLx351/2018; 

5. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.98/2016 privind 
achiziţiile publice, pentru modificarea Legii nr.99/2016 privind achiziţiile sectoriale, 
pentru modificarea Legii nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de 
servicii precum şi pentru modificarea art.25 alin.(l) din Ordonanţa 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 – Plx499/2021; 

6. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.140/2021 
privind unele aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri– PLx80/2022; 
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7. Proiect de Lege privind unele măsuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilităţi 
intelectuale şi psihosociale - PLx131/2022; 

 
 
Inițiative aflate în portofoliul comisiei pentru avizare: 
1. Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.121/2019 privind 

evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant -PLx139/2022; 
2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.25 din Legea contabilităţii 

nr.82/1991–Plx145/2022;  
3. 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; 

4. Proiect de Lege pentru completarea art.12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne – PLx174/2022; 

5. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 104/2011 privind calitatea 
aerului înconjurător – Plx177/2022;  

6. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea articolului 67 din Legea 
nr.223/2015 privind pensiile militare de stat – PLx178/2022; 

7. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului – Plx179/2022; 

8. Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului semnat de partea română la 
Bucureşti, la 5 martie 2020, la Acordul dintre Guvernul României, Guvernul Republicii 
Slovace, Cabinetul de Miniştri al Ucrainei şi Guvernul Republicii Ungare privind înfiinţarea 
Batalionului multinaţional de geniu, semnat la Budapesta la 18 ianuarie 2002 – PLx184/2022; 

 
La propunerea unor membri ai comisiei, punctele 1 (fond) și punctul 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 respingere (unanimitate de voturi). 
Punctul  4 (fond) - raport  de adoptare (majoritate de voturi). 
Punctul  5 (fond) - raport  de adoptare (majoritate de voturi). 
Punctul  6 (fond) - raport de adoptare (unanimitate de voturi). 
Punctul  7 (fond) - raport de adoptare (unanimitate de voturi). 
 
 

La propunerea unor membrii ai comisiei, punctul  3 (aviz) din ordinea de zi a fost amânat. 
 
Avize: 
Punctul  1 (aviz) –favorabil (unanimitate de voturi). 
Punctul  2 (aviz) – favorabil (majoritate de voturi). 
Punctul  4 (aviz) –favorabil (majoritate de voturi). 
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Punctul  5 (aviz) –favorabil (unanimitate de voturi). 
Punctul  6 (aviz) –favorabil (majoritate de voturi). 
Punctul  7 (aviz) – favorabil (majoritate de voturi). 
Punctul  8 (aviz) – favorabil (majoritate 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 


