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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

                              Bucureşti, 21.06.2022 
                             Nr. 4c-13/ 554 /2022 

 
SINTEZA 

 lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
 din ziua de 15 iunie 2022 

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

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

În data de 15 iunie 2022, ședința comisiei s-a desfășurat în sistem fizic, începând 
cu ora 13.00. 
 

Ordinea de zi pentru această ședință a cuprins: 
 
Inițiative aflate în portofoliul comisiei pentru dezbatere în fond: 
1. Propunere legislativă privind interzicerea organizaţiilor, simbolurilor şi 

faptelor cu caracter comunist şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea 
unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război- Plx233/2016 

 2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar 
nr.18/1991– PLx22/2022; 

 3. Proiect de Lege pentru completarea art.38 alin.(1) din Legea nr.217/2003 
pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice, precum şi pentru modifîcarea art.4 
alin.(1) din Legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii– PLx113/2022; 

 4. Propunere legislativă pentru modificarea articolului 363 alin.(1) din Ordonanţa 
de Urgenţă nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ– Plx175/2022; 

 5. Proiect de Lege pentru modificarea art.183 din Legea nr.78/2000 pentru 
prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie şi pentru dispunerea altor 
măsuri de transpunere a Directivei (UE) 2017/1371 a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva 
intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal– PLx195/2022; 

 6. 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; 
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 7. 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; 

 8. Proiect de Lege privind zonele metropolitane, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative– PLx339/2022; 

9. 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– PLx294/2022; 

10. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii locuinţei 
nr.114/1996– PLx109/2022; 
 

 
Inițiative aflate în portofoliul comisiei pentru avizare: 

1. Proiect de Lege pentru completarea Legii drepturilor pacientului nr.46/2003–
PLx282/2022;  

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.55/2022 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.60/2020 privind 
unele măsuri financiare în vederea implementării proiectelor de infrastructură fazate din 
perioada de programare 2007-2013, finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente 
perioadei de programare 2014-2020, precum şi în vederea elaborării şi implementării 
strategiilor teritoriale integrate în perioada de programare 2021-2027–PLx299/2022;  

3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.56/2022 privind unele măsuri de eficientizare a activităţii turistice aferente sezonului 
turistic estival 2022 pe litoralul românesc al Mării Negre–PLx300/2022;  

4. Proiect de Lege privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al 
clădirilor–PLx301/2022;  

5. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea alin.(1) al art.139 din 
Legea nr.53/2003 - Codul Muncii–Plx303/2022;  

6. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii–
Plx313/2022;  

 

 
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 
 

 
La propunerea unor membri ai comisiei, punctele 2 (fond),  6 (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: 

 

 



 3

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 adoptare (unanimitate de voturi). 
Punctul 8 (fond) - raport  de adoptare (majoritate de voturi). 
Punctul 9 (fond) - raport  de adoptare (majoritate de voturi). 
Punctul 10 (fond) - raport  de adoptare (unanimitate de voturi). 

 

 
Avize: 
Punctul 1 (aviz) – favorabil (unanimitate de voturi). 
Punctul 2 (aviz) – favorabil (unanimitate de voturi). 
Punctul 3 (aviz) – favorabil  (majoritate de voturi). 
Punctul 4 (aviz) – favorabil  (majoritate de voturi). 
Punctul 5 (aviz) – negativ (unanimitate de voturi). 
Punctul 6 (aviz) – negativ (majoritate de voturi). 

 
 
 

Diverse:  
1. Nr. 4c-13/252/07.04.2022- În dezbatere generală 
 
 
 
Ședința Comisiei a fost declarată închisă de către doamnul deputat Cupșa Ioan, 

vicepreședintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități. 
  

 
 
 

VICEPREȘEDINTE, 
                                                 CUPȘA IOAN 
 


