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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

                              Bucureşti, 28.04.2022 
                             Nr. 4c-13/324/2022 

 
SINTEZA 

 lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
 din ziua de 26 aprilie 2022 

  
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 26     

aprilie 2022.  
Deputații au fost prezenți la lucrările comisiei conform listelor de prezență. 
 
În data de 26 aprilie 2022, ședința comisiei s-a desfășurat în sistem mixt, începând cu 

ora 12:00.   
 

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.10/2018 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.190/2000 privind 
regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România-PLx 301/2018; 

2. Propunere legislativă "Legea suveranităţii - Legea pentru protejarea interesului 
superior şi suveran al poporului şi al cetăţeanului român"– Plx79/2022; 

3. 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; 

4.  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; 

 
Inițiative aflate în portofoliul comisiei pentru avizare: 
 
1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.13/2022 

pentru modificarea pct.II subpct.1 din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.120/2002 privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare 
de la bugetul de stat–PLx141/2022; 

2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe–
Plx142/2022;  

3.  Propunere legislativă privind decontarea de către stat a unor tehnici de reproducere 
umană asistată medical-PLx183/2022; 
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4. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2022 
privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor 
măsuri de sprijin şi asistenţă umanitară–PLx188/2022; 

5. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.25/2022 
privind unele măsuri în domeniul fondurilor europene–Plx192/2022;  

6. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.126/2018 privind pieţele 
de instrumente financiare–PLx196/2022; 

7. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării 
publice naţionale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană”, în perioada 2014-2020–
Plx197/2022; 

8. Proiect de Lege pentru anularea unor obligaţii fiscale–PLx199/2022; 
9. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.307/2006 privind 

apărarea împotriva incendiilor–PLx204/2022; 
 
La propunerea unor membri ai comisiei, punctele 2 (fond), 3 (fond), 4 (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 adoptare (majoritate de voturi). 
 
La propunerea unor membrii ai comisiei, punctul 3 (aviz) din ordinea de zi a fost 

amânat. 
 
Avize: 
Punctul  1 (aviz) –favorabil (majoritate de voturi). 
Punctul  2 (aviz) – favorabil (unanimitate de voturi). 
Punctul  4 (aviz) – favorabil (unanimitate de voturi). 
Punctul  5 (aviz) – favorabil (majoritate de voturi). 
Punctul  6 (aviz) – favorabil (unanimitate de voturi). 
Punctul  7 (aviz) – favorabil(unanimitate de voturi). 
Punctul  8 (aviz) – favorabil (majoritate de voturi). 
Punctul  9 (aviz) – favorabil (majoritate de voturi). 
 
Ședința Comisiei a fost declarată închisă de către domnul deputat Popică Eduard-

Andrei, vicepreședintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități. 
 

 
 

VICEPREȘEDINTE, 
Popică Eduard-Andrei 


