
 1

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

                              Bucureşti, 31.10.2022 
                             Nr. 4c-13/ 995 /2022 

 
SINTEZA 

 lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
 din ziua de 25 octombrie 2022 

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

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

În data de 25 octombrie 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. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile 
precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori- PLx511/2016 

 2. Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă– PLx286/2022; 

 3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului şi pentru 
modificarea şi completarea Legii contenciosului administrativ nr.554/2004– 
Plx317/2022; 

 4. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura 
adopţiei– PLx360/2022; 

 5. Proiect de Lege pentru completarea art.11 alin.(1) din Legea nr.50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii– PLx375/2022; 

 6. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea şi 
combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri– PLx430/2022; 

 7. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii camerelor de comerţ 
din România nr.335/2007– PLx527/2022; 

 8. Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice– PLx539/2022; 
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9. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ– PLx545/2022; 

10. Proiect de Lege privind protecţia sistemelor informatice ale autorităţilor şi 
instituţiilor publice în contextul invaziei declanşate de Federaţia Rusă împotriva 
Ucrainei– PLx553/2022; 

 11. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.651 din Codul de 
Procedură Civilă, aprobat prin Legea nr.134/2010– PLx560/2022; 

12. Proiect de Lege pentru completarea art.1 alin.(1) din Legea nr.176/2010 
privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte 
normative– PLx605/2022; 
 
 

Inițiative aflate în portofoliul comisiei pentru avizare: 
1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.160/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.22/1999 
privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de 
transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de 
transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare, precum şi pentru completarea 
art.25 alin.(1) din Legea concurenţei nr.21/1996–PLx620/2020;  

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.41/2022 pentru instituirea Sistemului naţional privind monitorizarea transporturilor 
rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport şi de abrogare a art. XXVIII din 
Ordonanţa de urgenţi a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, 
prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative–PLx274/2022;  

3. Propunere legislativă privind Statutul asistenţilor maternali profesionişti–
Plx292/2022;  

4. Propunere legislativă privind aprobarea procedurii de pregătire pentru 
reutilizare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, a cerinţelor tehnice 
privind pregătirea pentru reutilizare şi a cerinţelor de raportare şi monitorizare a 
echipamentelor electrice şi electronice reutilizate–Plx397/2022;  

5. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.78/2022 privind unele măsuri pentru ocuparea posturilor aferente funcţiilor publice 
vacante şi temporar vacante care au atribuţii în implementarea Planului naţional de 
redresare şi rezilienţă al României–PLx464/2022;  

6. Propunere legislativă privind înfiinţarea Muzeului Regional "Memorialul 
Golgota Bucovinei"–Plx471/2022;  

7. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.81/2022 pentru modificarea art.9 din Ordonanţa Guvernului nr.122/1998 privind 
acumularea, scoaterea şi împrospătarea produselor din rezervele proprii ale forţelor 
destinate apărării naţionale–PLx479/2022;  

8. Proiectul Legii aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2022 
privind unele măsuri pentru creşterea capacităţii de control la frontieră a Autorităţii 
Vamale Române–PLx513/2022;  
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9. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.111/2022 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.80/2022 privind 
reglementarea unor măsuri în domeniul ocupării posturilor în sectorul bugetar–
PLx517/2022;  

10. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.99/2022 privind aprobarea schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS şi a 
componentelor acesteia - IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM 
PROD, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION şi RURAL INVEST–PLx523/2022;  

11. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.128/2022 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011–
PLx546/2022;  

12. Proiect de Lege privind reglementarea tichetelor sociale pe suport electronic–
PLx561/2022;  

13. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.135/2022 pentru aprobarea Acordului privind Garanţia Reciprocă emisă de România 
în favoarea Uniunii Europene, semnat la Bucureşti la 2 iunie 2022 şi la Bruxelles la 4 
iulie 2022, în legătură cu Acordul de contribuţie între România şi Uniunea Europeană în 
ceea ce priveşte compartimentul pentru statele membre în cadrul programului InvestEU, 
semnat la Bucureşti la 18 mai 2002 şi la Bruxelles la 24 mai 2022–PLx571/2022;  

14. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.24/2022 pentru 
modificarea anexei la Ordonanţa Guvernului nr.8/2022 privind interoperabilitatea 
sistemelor de tarifare rutieră electronică şi facilitarea schimbului transfrontalier de 
informaţii cu privire la neplata tarifelor rutiere–PLx577/2022;  

15. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 
privind Codul fiscal, cu scopul facilitării accesului la condiţii de locuire adecvate pentru 
categoriile de persoane cu risc de excluziune socială reprezentate de familiile 
numeroase, prin intermediul unei impozitări durabile a clădirilor–Plx581/2022;  

16. Propunere legislativă pentru completarea Legii 227/2015 - privind Codul 
Fiscal–Px582/2022;  
 

 
Diverse:  
1. Adresa nr. 991 BP din data de 01.09.2022 cu privire la o solicitare din partea 

doamnei deputat Violeta Alexandru- Nr. 4c13/660/01.09.2022- Solicitare  
 

La propunerea unor membri ai comisiei, punctele 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: 

 
Fonduri: 
Punctul 1 (fond) - raport de adoptare (majoritate de voturi). 
Punctul 2 (fond) - raport  de adoptare (majoritate de voturi). 
Punctul 3 (fond) - raport  de adoptare (majoritate de voturi). 
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Punctul 4 (fond) - raport  de respingere (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 (unanimitate de voturi). 
Punctul 10 (fond) - raport  de adoptare (unaniumitate de voturi). 
Punctul 11 (fond) - raport  de adoptare (unanimitate de voturi). 
Punctul 12 (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) –favorabil (majoritate 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 (unanimitate de voturi). 
Punctul  11 (aviz) – favorabil (unanimitate de voturi). 
Punctul  12 (aviz) – favorabil (unanimitate de voturi). 
Punctul  13 (aviz) – favorabil (unanimitate de voturi). 
Punctul  14 (aviz) – favorabil (unanimitate de voturi). 
Punctul  15 (aviz) – favorabil (majoritate de voturi). 
Punctul  16 (aviz) – negativ (majoritate de voturi). 
 

 
Diverse:  
1. Nr. 4c13/660/01.09.2022- amânat 
 
 
Ședința Comisiei a fost declarată închisă de către doamna deputat Laura Vicol 

președintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități. 
  

 
 
 

PREȘEDINTE, 
                                                            Laura Vicol 

 


