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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

                              Bucureşti, 23.02.2022 
                             Nr. 4c-13/116/2022 

 
SINTEZA 

 lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
 din ziua de 22 februarie 2022 

  
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 22 

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

În data de 22 februarie 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. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea şi 

desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European.– Plx196/2018; 
2.Propunere legislativă pentru completarea art.32 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului 

nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor– Plx639/2019; 
3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.190/2020 

privind unele măsuri de asigurare a condiţiilor de constituire şi de depunere a jurământului de 
către autorităţile administraţiei publice locale– PLx29/2021; 

4. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 
privind regimul drumurilor şi a Ordonanţei de urgenţă nr.195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice, precum şi pentru completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea 
pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean 
şi local - PLx258/2021 

5. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.115/2015 pentru 
alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 
publice nr.215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 privind 
Statutul aleşilor locali– Plx338/2021; 

6. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.98/2016 privind 
achiziţiile publice şi a Legii nr.99/2016 privind achiziţiile sectoriale– PLx363/2021; 

7. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.82/1993 privind 
constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" – PLx437/2021; 

8. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 
21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, publicată în 
Monitorul Oficial, Partea I, numărul 361 din 26 aprilie 2004, cu modificările ulterioare, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.15/2005, cu modificările şi completările 
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ulterioare, precum şi pentru modificarea Legii nr.55 din 15 mai 2020 privind unele măsuri 
pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicată în Monitorul 
Oficial, Partea I, numărul 396 din data de 15 mai 2020, cu modificările şi completările 
ulterioare– Plx504/2021; 

9. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 115/2015 pentru alegerea 
autorităţilor administraţiei publice locale şi a Legii 208/2015 privind alegerea Senatului şi a 
Camerei Deputaţilor– PLx535/2021; 

10. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 privind 
unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 precum şi 
pentru modificarea şi completarea OUG nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de 
Management al Situaţiilor de Urgenţă– Plx537/2021; 

11. Propunere legislativă privind asigurarea accesului persoanelor fizice la servicii de 
internet în bandă largă, la punct fix– Plx575/2021; 
 

Inițiative aflate în portofoliul comisiei pentru avizare: 
1. Proiect de Lege privind facilitarea accesului la educaţie a tinerelor din medii 

defavorizate şi sprijinirea unor persoane fără adăpost prin acordarea unui stimulent financiar 
pentru procurarea de produse de igienă–PLx372/2021; 

2. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(5) al art.65 din Legea nr.263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice–Plx402/2021;  

3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.95/2021 
pentru aprobarea Programului Naţional de Investiţii "Anghel Saligny"–PLx434/2021; 

4. Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.44/2008 
privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, 
întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale–PLx4492021; 

5. Propunere legislativă privind instituirea "Tichetului Verde" pe teritoriul României–
Plx501/2021; 

6. Propunere legislativă pentru plafonarea preţurilor la energie electrică şi gaze pentru 
consumatorii casnici–PLx526/2021; 

7. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.110/2021 
privind acordarea unor zile libere plătite părinţilor şi altor categorii de persoane în contextul 
răspândirii coronavirusului SARS-COV-2–Plx542/2021; 

8. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.107/2021 
pentru modificarea articolului unic din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.51/2021 privind 
prorogarea termenelor prevăzute la art.II pct.9 şi art.III din Legea nr.295/2020 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi 
aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare–PLx550/2021; 

9. Proiect de Lege privind aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor 
împrumuturi din Trezoreria Statulu–PLx582/2021; 

10. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.139/2021 
pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.42/2019 privind stabilirea unor 
măsuri financiare pentru susţinerea desfăşurării Programului cultural naţional "Timişoara - 
Capitală Europeană a Culturii în anul 2021"–PLx28/2022; 

11. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.144/2021 
pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare 
nr.241/2006–PLx29/2022; 
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12. Proiect de Lege pentru completarea tabelelor-anexă nr.I, II şi III la Legea 
nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri–
PLx30/2022; 

 
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), 6 (fond), 7(fond), 8 (fond) 

si 10 (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 (majoritate de voturi). 
Punctul  3 (fond) - raport de adoptare (unanimitate de voturi). 
Punctul  4 (fond) - raport  de adoptare (majoritate de voturi). 
Punctul  5 (fond) - raport  de respingere (majoritate de voturi). 
Punctul  9 (fond) - raport de adoptare (unanimitate de voturi). 
Punctul 11 (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) – negativ (unanimitate de voturi). 
Punctul  2 (aviz) – favorabil (majoritate de voturi). 
Punctul  4 (aviz) – negativ (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 (majoritate de voturi). 
Punctul  9 (aviz) – favorabil (unanimitate de voturi). 
Punctul  10 (aviz) – favorabil (unanimitate de voturi). 
Punctul  11 (aviz) – favorabil (unanimitate de voturi). 
Punctul  12 (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 


