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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

                              Bucureşti, 21.12.2022 
                             Nr. 4c-13/1186/2022 

 
SINTEZA 

 lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
 din ziua de 19 decembrie 2022 

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

19 decembrie 2022.  
Deputații au fost prezenți la lucrările comisiei conform listelor de prezență. 
 

În data de 19 decembrie 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. 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 

 2. Proiect de Lege privind unele măsuri pentru deblocarea procesului de restituire 
a terenurilor către foştii proprietari– PLx188/2020; 

 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 pentru modificarea şi completarea Legii nr.535/2004 privind 
prevenirea şi combaterea terorismului– PLx710/2022; 

 5. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară 
şi a Ordonanţei Guvernului nr.75/2000 privind organizarea activităţii de expertiză 
criminalistică– PLx758/2022; 

 6. Propunere legislativă pentru modificarea Legii contenciosului administrativ 
nr.554/2004– Plx774/2022; 
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Inițiative aflate în portofoliul comisiei pentru avizare: 

1. Proiect de Lege pentru completarea articolului 33 al Legii Apelor nr.107/1996–
PLx489/2022;  

2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr.107/1996–
PLx490/2022;  

3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.124/2022 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.105/2022 
privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar 
pentru preşcolarii şi elevii din 300 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, 
precum şi pentru modificarea art.97 din Legea nr.196/2016 privind venitul minim de 
incluziune–PLx615/2022;  

4. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.28/2022 privind 
stabilirea unor măsuri pentru derularea Programului naţional de dezvoltare locală etapa 
I–PLx623/2022;  

5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.29/2022 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.672/2002 privind auditul public intern–
PLx624/2022;  

6. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.31/2022 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală–
PLx625/2022;  

7. Propunere legislativă pentru prorogarea unor termene din Legea nr.173/2020 
privind unele măsuri pentru protejarea intereselor naţionale în activitatea economică şi 
pentru abrogarea Ordonanţei de Urgentă nr.166 din 2020 pentru modificarea Legii 
nr.173/2020 privind unele măsuri pentru protejarea intereselor naţionale în activitatea 
economică–Plx652/2022;  

8. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.27/2011 privind transporturile rutiere–Plx662/2022;  

9. Propunere legislativă pentru modificarea art.11 din Legea nr.752/2001 privind 
organizarea şi funcţionarea Academiei Române–Plx668/2022;  

10. Propunere legislativă privind acordarea unui tichet social pentru îngrijirea nou-
născuţilor–Plx673/2022;  

11. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii–Plx675/2022;  

12. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.129/2022 pentru modificarea art.IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.44/2022 privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de sănătate, precum şi 
pentru interpretarea, modificarea şi completarea unor acte normative, pentru prelungirea 
unor termene, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii–
PLx681/2022;  

13. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.142/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul 
poliţistului–PLx729/2022;  
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Diverse:  
1. Adresa BP. 1593 privind solicitarea domnului deputat Gabriel Ioan Avrămescu 

referitoare la clarificarea unei eventuale stări de incompatibilitate.-Nr.4c-13/1136/ 
08.12.2022- Raport 

 
La propunerea unor membri ai comisiei, punctul 5 (fond) din ordinea de zi a fost 

amânat. 
 

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). 
Punctul 4 (fond) - raport de adoptare (majoritate de voturi). 
Punctul 6 (fond) - raport de adoptare (majoritate de voturi). 

 
Avize: 
Punctul  1 (aviz) –favorabil (majoritate de voturi). 
Punctul  2 (aviz) –favorabil (majoritate de voturi). 
Punctul  3 (aviz) –favorabil (unanimitate de voturi). 
Punctul  4 (aviz) –favorabil (majoritate de voturi). 
Punctul  5 (aviz) –favorabil (unanimitate de voturi). 
Punctul  6 (aviz) – favorabil (unanimitate de voturi). 
Punctul  7 (aviz) – negativ (majoritate de voturi). 
Punctul  8 (aviz) – negativ (majoritate de voturi). 
Punctul  9 (aviz) – favorabil (unanimitate de voturi). 
Punctul  10 (aviz) – negativ (majoritate de voturi). 
Punctul  11 (aviz) – favorabil (unanimitate de voturi). 
Punctul  12 (aviz) – favorabil (unanimitate de voturi). 
Punctul  13 (aviz) – favorabil (unanimitate de voturi). 
 

 
Diverse:  
1. Nr.4c-13/1136/ 08.12.2022- s-a înaintat adresă către Agenția Națională de 

Integritate 
 
Ședința Comisiei a fost declarată închisă de către doamna deputat Laura Vicol 

președintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități. 
  

 
 
 

PREȘEDINTE, 
                                                            Laura Vicol 


