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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

                              Bucureşti, 28.11.2022 
                             Nr. 4c-13/ 1107 /2022 

 
SINTEZA 

 lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
 din zilele de 21, 22 și 23 noiembrie 2022 

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

21, 22 și 23 noiembrie 2022.  
Deputații au fost prezenți la lucrările comisiei conform listelor de prezență. 
 

În data de 21 noiembrie 2022, ședința comisiei s-a desfășurat în sistem fizic, 
începând cu ora 09:00. 
 

Ordinea de zi pentru această ședință a cuprins: 
 
Inițiative aflate în portofoliul comisiei pentru dezbatere în fond: 
1. Adresa nr. 1481 BP din data de 16.11.2022 privind scrisoarea domnului 

Cătălin Marian PREDOIU, Ministrul Justiţiei, referitoare la cererea de încuviinţare a 
percheziţiei privind pe domnul deputat Daniel TUDORACHE- 4c-13/1072   

 
 
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 următoarei soluții legislative: 

 
 
Fond: 
Punctul 1 (fond) - raport de adoptare (majoritate de voturi). 

 
 

Ședința Comisiei a fost declarată închisă de către doamna deputat Laura Vicol 
președintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități. 
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În data de 22 noiembrie 2022, ședința comisiei s-a desfășurat în sistem fizic, 

începând cu ora 15:00. 
 
Ordinea de zi pentru această ședință a cuprins: 

 
Inițiative aflate în portofoliul comisiei pentru dezbatere în fond: 
1. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice- PLx641/2020 
 2. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea 

dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit 
prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997– PLx520/2021; 

 3. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind 
Codul penal, precum şi a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală– 
PLx457/2022; 

 4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.97/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în 
obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente 
acestora– PLx522/2022; 

 5. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare– 
PLx699/2022; 

 6. Proiect de Lege pentru completarea art.28 din Legea nr.290/2004 privind 
cazierul judiciar– PLx713/2022. 

 
 
La propunerea unor membri ai comisiei, punctele 2 (fond), 3 (fond) și 5 (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 (unanimitate de voturi). 
Punctul 6 (fond) - raport de adoptare (majoritate de voturi). 
 
 
Ședința Comisiei a fost declarată închisă de către doamna deputat Laura Vicol 

președintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități. 
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În data de 23 noiembrie 2022, ședința comisiei s-a desfășurat în sistem fizic, 

începând cu ora 11:00. 
 

Ordinea de zi pentru această ședință a cuprins: 
 

Diverse:  
1. Adresa nr.1290 BP din data de 26 octombrie 2022 cu privire la Memorandumul 

Intern referitor la procedura privind depunerea candidaturilor pentru Colegiul Director 
al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD)- 
- Nr. 4c-13/992/27.10.2022- Aviz 

 
 
 

Diverse:  
Nr. 4c-13/992/27.10.2022- (aviz) –favorabil (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 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


