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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

                              Bucureşti, 28.06.2022 
                             Nr. 4c-13/613/2022 

 
SINTEZA 

 lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
 din ziua de 21 iunie 2022 

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

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

În data de 21 iunie 2022, ședința comisiei s-a desfășurat în sistem mixt, începând 
cu ora 14.00. 
 

Ordinea de zi pentru această ședință a cuprins: 
 
Inițiative aflate în portofoliul comisiei pentru dezbatere în fond: 
1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.26/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul 
investiţiilor publice- PLx224/2022 

 2. Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri în vederea finalizării 
procedurilor administrative de soluţionare a cererilor aflate pe rolul comisiilor judeţene, 
respectiv a municipiului Bucureşti pentru aplicarea Legii nr.9/1998 privind acordarea de 
compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în 
urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 
1940 şi a Legii nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii 
cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau 
rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a 
aplicării tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris 
la 10 februarie 1947 şi pentru modificarea unor acte normative– PLx400/2021; 

 3. Propunere legislativă privind registrul comerţului şi registrul persoanelor 
juridice fără scop lucrativ– Plx61/2022; 

 4. 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; 
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 5. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă şi a altor acte normative– 
PLx194/2022; 

 6. Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri referitoare la executarea 
sancţiunilor contravenţionale aplicate în temeiul art.4 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr.129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în 
România– PLx198/2022; 

 7. Proiect de Lege privind protecţia avertizorilor în interes public– 
PLx219/2022; 

 8. Propunere legislativă privind modificarea alin.(5) al art.29 din Legea 
nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de 
Integritate– Plx249/2022; 

9. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind 
documentele de şedere eliberate cetăţenilor Uniunii Europene şi membrilor de familie ai 
acestora, precum şi în domeniul străinilor– PLx279/2022; 
 

 
Inițiative aflate în portofoliul comisiei pentru avizare: 

1. Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea art.65 din Legea 
educaţiei naţionale nr.1/2011–Plx250/2022;  

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.49/2022 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea 
plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România 
este parte, stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul aparatului de lucru al 
Guvernului şi pentru modificarea unor acte normative–PLx270/2022;  

3. Propunere legislativă privind asistenţa spiritual-religioasă în spitale şi statutul 
clerului spitalicesc–Plx271/2022;  

4. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.7/2006 privind statutul 
funcţionarului public parlamentar–PLx281/2022;  

5. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.185/2013 privind 
amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate, pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de Guvern nr.43/1997 privind regimul drumurilor şi pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii–
PLx284/2022;  

6. Proiect de Lege privind modificarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, 
publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.18, din 10 ianuarie 2011, cu 
modificările şi completările ulterioare–PLx287/2022;  

7. Propunere legislativă privind implementarea Programului Naţional "Casa 
noastră"–Plx314/2022;  

8. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.57/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr.202/2002 privind egalitatea de 
şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi pentru modificarea art.3 alin.(2 1) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul 
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administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative–PLx321/2022;  

9. Proiect de Lege privind instituirea Zilei Sportului Românesc în prima duminică 
din luna iunie–PLx332/2022;  

10. Proiect de Lege privind instituirea Zilei naţionale a sportului cu balonul oval–
PLx333/2022;  

11. Proiect de Lege pentru modificarea art.151 alin.(8) din Legea nr.127/2019 
privind sistemul public de pensii–PLx334/2022;  

12. Propunere legislativă privind instituirea unor măsuri pentru stimularea ocupării 
pe piaţa muncii din România–Plx338/2022;  

13. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
63/2022 privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor 
de persoane aflate în situaţii de risc de deprivare materială şi/sau risc de sărăcie 
extremă, suportate parţial din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri 
de distribuire a acestuia–PLx348/2022;  

14. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.64/2022 privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul 
proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile–PLx349/2022;  

15. Proiect de Lege privind supravegherea prudenţială a societăţilor de servicii de 
investiţii financiare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative–
PLx350/2022;  

16. Proiect de Lege pentru completarea art. 12 lit. B din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de 
sănătate.–PLx361/2022;  

 
 

 
Diverse:  
1. Adresa BP nr.357 din 05.04.2022 cu privire la sesizarea domnului deputat 

Dănuț Aelenei împotriva domnului deputat Dumitru Viorel Focșa-             
Nr.4c-13/252/07.04.2022- Sesizare 

2. Adresa Secretarului General nr. BPI 445/14.06.2022 cu privire la Proiectul 
de Hotărâre privind încetarea dreptului de folosință acordat Clubului Parlamentarilor 
Români „Ion Rațiu” asupra terenului aflat în administrarea Camerei Deputațlor, precum 
și preluarea bazei sportive aferente Clubului Parlamentarilor de către Camera 
Deputațior- Nr.4c-13/551/15.06.2022-Raport 
 
 

La propunerea unor membri ai comisiei, punctele 3 (fond) și 7 (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: 
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Fonduri: 
Punctul 1 (fond) - raport de adoptare (unanimitate de voturi). 
Punctul 2 (fond) - raport  de adoptare (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 8 (fond) - raport  de adoptare (majoritate de voturi). 
Punctul 9 (fond) - raport  de adoptare (unanimitate de voturi). 

 
 

 
La propunerea unor membrii ai comisiei, punctele 1 (aviz), 2 (aviz), 3 (aviz), 4(aviz),  
5 (aviz), 6 (aviz), 7 (aviz), 8 (aviz), 9 (aviz), 10 (aviz), 11 (aviz), 12 (aviz), 13 (aviz), 
14 (aviz), 15 (aviz) și 16 (aviz) din ordinea de zi au fost amânate. 

 
 
Diverse:  
1. Nr. 4c-13/252/07.04.2022- amânat 
2. Nr.4c-13/551/15.06.2022- raport de adoptare (unanimitate de voturi) 
 
 
 
Ședința Comisiei a fost declarată închisă de către doamna deputat Vicol-Ciorbă 

Laura-Cătălina președintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități. 
  

 
 
 

PREȘEDINTE, 
                                     Vicol-Ciorbă Laura-Cătălina 
 


