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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

                              Bucureşti, 08.11.2022 
                             Nr. 4c-13/1037/2022 

 
SINTEZA 

 lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
 din ziua de 02 noiembrie 2022 

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

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

În data de 02 noiembrie 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 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice- Plx601/2014 
 2. Propunere legislativă de modificare a Legii concurenţei nr.21 din 30 aprilie 

1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.153 din 29 februarie 
2016, cu modificările şi completările ulterioare– Plx582/2017; 

 3. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice– PLx526/2019; 

 4. Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.61/1991 pentru 
sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi 
liniştii publice– PLx286/2020; 

 5. Proiect de Lege pentru completarea articolului 82 din Legea nr.196/2018 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi 
administrarea condominiilor– PLx152/2021; 

 6. Proiect de Lege pentru completarea art.53 din Legea nr.272/2004 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor copilului şi pentru modificarea şi completarea 
O.U.G. nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice– PLx242/2021; 

 7. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţa a Guvernului 
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice cu modificările şi completările 
ulterioare– Plx403/2022; 

 8. Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.241/2005 pentru 
prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale– PLx517/2021; 
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9. Propunere legislativă pentru abrogarea Legii nr.55 din 15 mai 2020 privind 
unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19– 
Plx602/2021; 

10. Proiect de Lege pentru reglementarea utilizării sistemului video de 
monitorizare a traficului rutier şi constatare automată a abaterilor rutiere pe drumurile 
publice– PLx11/2022; 

 11. Propunere legislativă pentru abrogarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri 
pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19– Plx63/2022; 

12. Propunere legislativă pentru modificarea art.150 alin.(1) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ– Plx495/2022; 
 
 

Inițiative aflate în portofoliul comisiei pentru avizare: 
1. Propunere legislativă privind schimbarea denumirii şi a satului de reşedinţă ale 

comunei Abrămuţ, judeţul Bihor şi modificarea anexei nr. 1 la Legea nr.2/1968 privind 
organizarea administrativă a teritoriului României–Plx458/2022;  

2. Proiect de Lege pentru completarea Legii 227/2015 privind Codul fiscal–
PLx469/2022;  

3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.86/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.58/1998 
privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România–PLx499/2022;  

4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.92/2022 pentru modificarea art.34 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, 
prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare–PLx505/2022;  

5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.118/2022 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2013 privind întărirea 
disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile 
administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o 
participaţie majoritară–PLx521/2022;  

6. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.106/2022 pentru susţinerea acordării de reduceri ale preţurilor la benzină şi motorină 
şi pentru modificarea art.18 din Ordonanţa de urgenţă 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 urgenţă 
a Guvernului nr.130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 
termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative–
PLx524/2022;  

7. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.17/2000 privind 
asistenţa socială a persoanelor vârstnice–PLx526/2022;  

8. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.104/2021 privind înfiinţarea Directoratului Naţional de Securitate 
Cibernetică–PLx529/2022;  

9. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.27/2011 privind transporturile rutiere–Plx533/2022;  
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10. Proiect de Lege privind prevenirea şi combaterea distrugerii culturilor agricole 
şi a păşunatului neautorizat, precum şi pentru modificarea unor acte normative–
PLx538/2022;  

11. Proiect de Lege pentru modificarea art. 31, alin.(1) din Legea nr.360/2002 
privind Statutul poliţistului–PLx542/2022;  

12. Proiect de Lege pentru modificarea art.17 din Decretul-lege nr.118/1990 
privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura 
instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori 
constituite în prizonieri–PLx554/2022;  

13. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.6 din Legea educaţiei 
fizice şi sportului nr.69/2000–PLx564/2022;  

14. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.32/2022 privind 
reglementarea unei măsuri financiar-fiscale şi bugetare–PLx595/2022;  

15. Propunere legislativă privind registrul unic de control–Plx610/2022;  
16. Propunere legislativă privind măsurile necesare pentru realizarea de operaţiuni 

pentru exploatarea energiei eoliene offshore–Plx646/2022;  
 

 
Diverse:  
1. Adresa nr. 921 BP din 20 septembrie 2021 referitoare la sesizarea depusă de 

domnul Cristian-Tudor Băcanu împotriva domnilor deputați Antonio Andrușceac și 
CiprianTiti Stoica- Nr. 4c-13/685/2021- Sesizare 
 

La propunerea unor membri ai comisiei, punctele 2 (fond), 3 (fond) și 6 (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 (unanimitate de voturi). 
Punctul 4 (fond) - raport de adoptare (majoritate de voturi). 
Punctul 5 (fond) - raport de adoptare (unanimitate de voturi). 
Punctul 7 (fond) - raport de respingere (unanimitate de voturi). 
Punctul 8 (fond) - raport de respingere (majoritate de voturi). 
Punctul 9 (fond) - raport de respingere (majoritate de voturi). 
Punctul 10 (fond) - raport de respingere (majoritate de voturi). 
Punctul 11 (fond) - raport de respingere (unaniumitate de voturi). 
Punctul 12 (fond) - raport de adoptare (unanimitate de voturi). 

 
 

 
La propunerea unor membrii ai comisiei, punctul 16 (aviz) din ordinea de zi a fost 
amânat. 
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Avize: 
Punctul  1 (aviz) –favorabil (unanimitate de voturi). 
Punctul  2 (aviz) – favorabil (majoritate de voturi). 
Punctul  3 (aviz) –favorabil (unanimitate de voturi). 
Punctul  4 (aviz) –favorabil (unanimitate 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) – negativ (majoritate de voturi). 
Punctul  10 (aviz) – favorabil (majoritate 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) – negativ (majoritate de voturi). 
 

 
Diverse:  
1. Nr. 4c-13/685/2021- raport de respingere (majoritate de voturi). 
 
 
Ședința Comisiei a fost declarată închisă de către doamna deputat Laura Vicol 

președintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități. 
  

 
 
 

PREȘEDINTE, 
                                                            Laura Vicol 

 


