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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

                              Bucureşti, 02.03.2022 
                             Nr. 4c-13/142/2022 

 
SINTEZA 

 lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
 din ziua de 1 martie 2022 

  
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 1 martie 

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

În data de 1 martie 2022, ședința comisiei s-a desfășurat în sistem mixt, începând cu ora 
10:30. 
 

Ordinea de zi pentru această ședință a cuprins: 
 

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

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 146 din 1 aprilie 2002 
privind regimul juridic al fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti -
Plx868/2007; 

2.Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal– Plx 215/2016; 
3. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul 

juridic al contravenţiilor, publicată în Monitorul Oficial nr.410 din 25 iulie 2001 (republicată), cu 
modificările şi completările ulterioare – PLx 603/2018; 

4. Propunere legislativă privind facilitarea încheierii contractelor de donaţie între operatorii 
economici şi instituţiile sociale - PLx25/2019; 

5. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind 
regimul juridic al contravenţiilor – Plx318/2019; 

6. Propunere legislativă pentru completarea art.32 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 
privind regimul juridic al contravenţiilor– PLx639/2019; 

7. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.13/2020 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice– PLx159/2020; 

8. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea contravenţiilor 
silvice– Plx176/2020; 

9. Proiect de Lege pentru modificarea art.59 din Legea nr.46/2008 - Codul silvic– 
PLx300/2020; 

10. Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul 
juridic al contravenţiilor şi a Legii nr.286/2009 privind Codul Penal - Plx 530/2021 
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11. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.112/2021 pentru 
modificarea Legii nr.100/2010 privind împădurirea terenurilor degradate, precum şi pentru stabilirea 
unor măsuri în domeniu– Plx 563/2021; 

11. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 
privind regimul juridic al contravenţiilor – Plx 589/2021; 
 

Inițiative aflate în portofoliul comisiei pentru avizare: 
1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.95/2021 pentru 

aprobarea Programului Naţional de Investiţii "Anghel Saligny"–PLx 434/2021; 
2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.16/2021 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei Guvernului nr.25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii 
“C.N.I.” – S.A.–Plx 445/2021;  

3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2021 privind 
echivalarea funcţiilor publice specifice cu funcţiile publice generale, la nivelul Autorităţii Naţionale 
pentru Protecţia Consumatorilor–PLx 512/2021; 

4. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.64 din Legea educaţiei fizice şi 
sportului nr.69/2000–PLx 587/2021; 

5. Propunere legislativă pentru protejarea românilor şi întreprinderilor româneşti de creşterile 
de preţuri la energie electrică şi gaze naturale–Plx 606/2021; 

6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 
–PLx 614/2021; 

7.Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii 
publice–Plx 7/2022; 

8. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal–PLx 12/2022; 
9. Proiect de Lege pentru completarea art 5 din Decretul-lege nr.118/1990 privind acordarea 

unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 
martie 1945, precum şi a celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri–PLx 32/2022; 

10. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-
bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene –PLx 35/2022; 

11. Propunere legislativă pentru modificarea art.6 din Legea nr.118/2002 pentru instituirea 
indemnizaţiei de merit-PLx 37/2022; 

12. Proiect de Lege pentru completarea art.13 alin.(1) din Legea nr.52 /2011 privind 
exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri– PLx 38/2022; 

13. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.135/2021 privind 
unele măsuri pentru susţinerea activităţii aeroporturilor regionale pentru care consiliile judeţene au 
calitatea de autoritate publică tutelară - PLx 56/2022; 

14. Proiect de Lege pentru completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice şi pentru completarea Legii nr.7/2006 privind statutul 
funcţionarului public parlamentar - PLx 60/2022; 

15. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice - PLx 64/2022 
 

 

1. 
DIVERSE: 

2. 

Adresa BP referitoare la proiectul Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului 
Legislativ pentru anul  2020 -  aviz 

 Adresa BP referitoare la Raportul de activitate al Consiliului Național pentru Studierea 
Arhivelor Securității (C.N.S.A.S.) pentru anul 2020. - raport 
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3. 

4. 

 Adresa BP referitoare la Raportul de activitate al Consiliului Naţional de Soluţionare a 
Contestaţiilor pentru anul 2019 - raport 

5. 

 Adresa BP referitoare la Raportul de activitate al Consiliului Naţional de Soluţionare a 
Contestaţiilor pentru anul 2020 -raport 

 

 Adresa BP referitoare la Raportul de activitate al Înaltei Curți de Casaț ie și Justiție în anul 
2020 

Membrii Comisiei au aprobat ordinea de zi a ședinței desfășurate în sistem mixt, cu 
unanimitate de voturi. 

La propunerea unor membri ai comisiei, punctele 7 (fond), 8 (fond), 9 (fond), 11 
(fond) si 12 (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  1 (fond) - raport de respingere (unanimitate de voturi). 
Punctul  2 (fond) - raport  de adoptare (majoritate de voturi). 
Punctul  3 (fond) - raport de respingere (majoritate de voturi). 
Punctul  4 (fond) - raport  de respingere (majoritate de voturi). 
Punctul  5 (fond) - raport  de respingere (unanimitate de voturi). 
Punctul  6 (fond) - raport de adoptare (majoritate de voturi). 
Punctul 10 (fond) - raport de adoptare (majoritate de voturi) 
 

La propunerea unor membrii ai comisiei, punctul  11 (aviz) din ordinea de zi a fost 
amânat. 
 

Avize: 
Punctul  1 (aviz) – favorabil (majoritate de voturi). 
Punctul  2 (aviz) – favorabil (unanimitate de voturi). 
Punctul  3(aviz) – favorabil (unanimitate de voturi). 
Punctul  4 (aviz) – favorabil (majoritate de voturi). 
Punctul  5 (aviz) – favorabil (majoritate de voturi). 
Punctul  6 (aviz) – favorabil (majoritate de voturi). 
Punctul  7 (aviz) – favorabil (unanimitate de voturi). 
Punctul  8 (aviz) – favorabil (unanimitate de voturi). 
Punctul  9 (aviz) – favorabil (unanimitate de voturi). 
Punctul  10 (aviz) – favorabil (unanimitate de voturi). 
 
Punctul  12 (aviz) – favorabil (unanimitate de voturi). 
Punctul  13 (aviz) – favorabil (unanimitate de voturi). 
Punctul  14 (aviz) – favorabil (majoritate de voturi). 
Punctul  10 (aviz) – favorabil (unanimitate de voturi). 
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DIVERSE: 
 
Punctul 1 -  aviz favorabil fara amendamente (majoritate de voturi). 
Punctul 2 - raport favorabil (majoritate de voturi). 
Punctul 3 - raport favorabil (majoritate de voturi). 
Punctul 4 - raport favorabil (majoritate de voturi). 
Punctul 5 - spre informare 
 
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 
 


