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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

                              Bucureşti, 27.04.2022 
                             Nr. 4c-13/322/2022 

 
SINTEZA 

 lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
 din ziua de 12 aprilie 2022 

  
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 12     

aprilie 2022.  
Deputații au fost prezenți la lucrările comisiei conform listelor de prezență. 
 
În data de 12 aprilie 2022, ședința comisiei s-a desfășurat în sistem mixt, începând cu 

ora 15:30.   
 

Ordinea de zi pentru această ședință a cuprins: 
 
Inițiative aflate în portofoliul comisiei pentru dezbatere în fond: 
 
1. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii Arhivelor Naționale nr. 

16/1996- PLx 394/2012; 
2.      Propunere legislativă pentru completarea articolului 102 din Ordonanţa de 

Urgenţă nr.195 din 12 decembrie 2002 privind circulaţia pe drumurile publice– Plx534/2017; 
3.   Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.61/1991 pentru 

sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii 
publice– PLx113/2018; 

4.  Proiect de Lege privind regimul juridic al gestionarilor– PLx658/2018; 
5. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul 

penal– Plx512/2019; 
6. Proiect de Lege pentru modificarea art.50 din Legea nr.273/2004 privind 

procedura adopţiei– PLx517/2019; 
7. Proiect de Lege pentru modificarea art.34 din Legea îmbunătăţirilor funciare 

nr.138/2004- PLx76/2021; 
8. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice- PLx34/2022; 
9. 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; 
10. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a 

publicităţii imobiliare nr.7/1996- PLx101/2022; 
11. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.98/2016 privind 

achiziţiile publice, pentru modificarea Legii nr.99/2016 privind achiziţiile sectoriale, pentru 
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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; 

 
Inițiative aflate în portofoliul comisiei pentru avizare: 
1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2022 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.25/2001 privind înfiinţarea Companiei 
Naţionale de Investiţii „C.N.I.” - S.A.-PLx77/2022; 

2. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.123 din 27 mai 2008 pentru o 
alimentaţie sănătoasă în unităţile de învăţământ preuniversitar–Plx103/2022;  

3. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului 
nr.69/2000-PLx114/2022; 

4. Propunere legislativă pentru acordarea de zile libere plătite persoanelor care 
votează–PLx118/2022; 

5. Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.49 
din 25 iunia 2019 privind activităţile de transport alternativ cu autoturism şi conducător auto–
Plx121/2022;  

6. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.38/2003 privind transportul în 
regim de taxi şi în regim de închiriere–PLx122/2022; 

7. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.11/2022 
privind modificarea şi completarea Legii nr.259/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de 
energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum şi pentru completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază 
sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării”–
Plx129/2022; 

8. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare–PLx136/2022; 

9.  Propunere legislativă pentru completarea art.76 alin.(4) din Legea nr.227/2015 
privind Codul fiscal–PLx137/2022; 

10. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe-PLx143/2022; 

11. Propunere legislativă pentru completarea alin.(1) al art.139 din Legea nr.53/2003 - 
Codul muncii-Plx 148/2022; 

 
La propunerea unor membri ai comisiei, punctele 1 (fond), 4 (fond), 9 (fond),  

11(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  3 (fond) - raport de respingere (majoritatede voturi). 
Punctul  5 (fond) - raport  de respingere (unanimitate de voturi). 
Punctul  6 (fond) - raport  de respingere (unanimitate de voturi). 
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Punctul  7 (fond) - raport de adoptare (majoritate de voturi). 
Punctul  8 (fond) - raport de adoptare (majoritate de voturi). 
Punctul  10 (fond) - raport de adoptare (majoritate de voturi). 
 
La propunerea unor membrii ai comisiei, punctul  10 (aviz) din ordinea de zi a fost 

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


