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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

                              Bucureşti,10.02.2022 
                             Nr. 4c-13/55/2022 

 
SINTEZA 

 lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
 din ziua de 8 februarie 2022 

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

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

În data de  8 februarie 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. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.16/2017 pentru 

modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.55/2016 privind reorganizarea 
Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. şi 
înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere - S.A., precum şi modificarea şi 
completarea unor acte normative– PLx379/2017; 

 2. Proiectul de Lege privind completarea art.4 din Legea nr.1/2000 pentru 
reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, 
solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii 
nr.169/1997– PLx96/2019; 

 3. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar 
nr.18/1991– PLx149/2019; 

 4. Proiectul de Lege pentru modificarea Anexei nr.1 din Legea nr.18/1991 
privind fondul funciar– PLx389/2019; 

 5. Proiectul de Lege pentru modificarea art.369 din Legea nr.286/2009 privind 
Codul penal– Plx134/2021; 

 6. Proiectul de Lege pentru completarea art.23 din Legea nr.55 /2020 privind 
unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, 
precum şi pentru modificarea art.162 lit.f) din Legea nr.8/1996 privind dreptul de autor 
şi drepturile conexe– Plx277/2021; 

 7. Propunerea legislativă privind protecţia avertizorilor în interes public– 
Plx573/2021; 

 8. Proiectul de Lege privind căutarea persoanelor dispărute– PLx600/2021; 
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Inițiative aflate în portofoliul comisiei pentru avizare: 

1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.71/2021 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante, în sprijinul 
unei mobilităţi cu emisii scăzute, de abrogare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
40/2011 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din 
punct de vedere energetic şi a Legii nr.37/2018 privind promovarea transportului 
ecologic–PLx408/2021;  

2. Proiect de Lege privind unele măsuri pentru continuarea activităţii de către 
persoanele care îndeplinesc condiţiile de pensionare–PLx421/2021;  

3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.241/2006 a 
serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare–PLx431/2021;  

4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea anexei VI a Legii-cadru 
nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice–PLx457/2021;  

5. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 
privind Codul fiscal privind unele măsuri fiscale cu scopul redresării demografice prin 
încurajarea natalităţii prin deduceri personale din venituri salariale–PLx459/2021;  

6. Proiect de Lege pentru completarea Legii educaţiei fizice şi sportului 
nr.69/2000–PLx468/2021;  

7. Proiectul Legii acvaculturii–PLx474/2021;  
8. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.69/2000 a 

educaţiei fizice şi sportului–PLx475/2021;  
9. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.11/2021 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală şi 
reglementarea unor măsuri fiscale–PLx481/2021;  

10. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.13/2021 pentru 
modificarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2016 privind amenajarea spaţiului maritim–
PLx482/2021;  

11. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice–PLx487/2021;  

12. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii–PLx495/2021;  

13. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţã 
nr.128 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru instituirea Programului naţional de 
racordare a populaţiei şi clienţilor noncasnici la sistemul inteligent de distribuţie a 
gazelor naturale aprobată prin Legea 214/2020–PLx502/2021;  

 

Diverse:  
1. Adresa BP prin care transmite Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

solicitarea domnului deputat Szabo Odon  referitoare la aplicarea sancţiunilor prevăzute 
la art.246 din Regulamentul Camerei Deputaţilor pentru incidentele provocate în plenul 
Camerei Deputaţilor din 20 şi 21 decembrie 2021– Raport. 
 

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

La propunerea unor membri ai comisiei, punctele 2 (fond)  și 7 (fond)  din 
ordinea de zi au fost amânate. 
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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: 

 

Fonduri: 
Punctul 1 (fond) - raport de  respingere (unanimitate de voturi). 
Punctul 3 (fond) - raport  de adoptare (unanimitate de voturi). 
Punctul 4 (fond) - raport  de respingere (unanimitate de voturi). 
Punctul  5 (fond) - raport  de adoptare (majoritate de voturi). 
Punctul  6 (fond) - raport  de adoptare (majoritate de voturi). 
Punctul  8 (fond) - raport  de adoptare (majoritate de voturi). 

 

Avize: 
Punctul 1 (aviz) – favorabil (unanimitate de voturi). 
Punctul 2 (aviz) – negativ (majoritate de voturi). 
Punctul 3 (aviz) – negativ (majoritate de voturi). 
Punctul 4 (aviz) – negativ (unanimitate de voturi). 
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). 
Punctul 9 (aviz) – favorabil (unanimitate de voturi). 
Punctul 10 (aviz) – favorabil (majoritate de voturi). 
Punctul 11 (aviz) – favorabil (majoritate de voturi). 
Punctul 12 (aviz) – favorabil (majoritate de voturi). 
 

 

Diverse:  
1. Adresa BP prin care transmite Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

solicitarea domnului deputat Szabo Odon referitoare la aplicarea sancţiunilor prevăzute 
la art.246 din Regulamentul Camerei Deputaţilor pentru incidentele provocate în plenul 
Camerei Deputaţilor din 20 şi 21 decembrie 2021. - amânat 

 
 
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 

 


