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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
 

COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

                              Bucureşti, 28.02.2023 
                             Nr. 4c-13/ 198 /2023 

 
SINTEZA 

 lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
 din zilele de 20 și 21 februarie 2023 

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

20 și 21 februarie 2023.  
Deputații au fost prezenți la lucrările comisiei conform listelor de prezență. 
 

În data de 20 februarie 2023, ședința comisiei s-a desfășurat în sistem fizic, 
începând cu ora 17:30. 
 

Ordinea de zi pentru această ședință a cuprins: 
 
Inițiative aflate în portofoliul comisiei pentru dezbatere în fond: 
1. Adresa Biroului Permanent din 10 februarie 2023 cu privire la demisia 

domnului Constantin-Florin Mitulețu Buică, transmisă spre informare Comisiilor 
juridice din cele două camere.- Nr.4c-13/99 din data de 13 februarie 2023 

 
 
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:  

 
Fonduri: 
Punctul 1 (fond) - raport de adoptare (majoritate de voturi). 
 
 
Ședința Comisiei a fost declarată închisă de către doamna deputat Tănăsescu 

Alina-Elena vicepreședintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități. 
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În data de 21 februarie 2023, 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. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.25/2019 privind protecţia know-how-ului şi a informaţiilor de afaceri nedivulgate 
care constituie secrete comerciale împotriva dobândirii, utilizării şi divulgării ilegale, 
precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative- PLx251/2019 

 2. Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice– Plx266/2020; 

 3. 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; 

 4. Proiect de Lege pentru modificarea art.32 alin.(2) lit.c) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice– 
PLx272/2022; 

 5. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.678/2001 privind 
prevenirea şi combaterea traficului de persoane, precum şi pentru completarea 
Ordonanţei de urgenţă nr.97/ 2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de 
identitate ale cetăţenilor români– PLx602/2022; 

 6. Propunere legislativă pentru deconspirarea urmaşilor lucrătorilor Securităţii 
care ocupă demnităţi sau funcţii publice prin completarea Ordonanţei de urgenţă 
nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii– Plx680/2022. 

7. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.47/1992 
privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale– Plx745/2022; 

 8. Proiect de Lege pentru modificarea art.50 alin.(1) din Legea nr.273 /2004 
privind procedura adopţiei– PLx775/2022; 

 9. Propunere legislativă privind personalul Curţii Constituţionale– Plx793/2022. 
 

Inițiative aflate în portofoliul comisiei pentru avizare: 
1. Proiect de Lege privind instituirea unor măsuri pentru stimularea activităţii şi 

reducerea efectelor crizei sanitare în sectorul de turism–PLx523/2020;  
2. Proiect de Lege pentru sprijinirea producţiei interne de autovehicule şi 

echipamente electrice şi electronice de uz casnic–PLx556/2020;  
3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.140/2022 privind licenţa industrială unică–PLx715/2022;  
4. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.151/2022 privind ajustarea preţurilor acordurilor-cadru/contractelor sectoriale de 
servicii de transport feroviar de cărbune pentru complexurile energetice–PLx761/2022;  

5. Proiect de Lege privind organizarea şi funcţionarea poliţiei militare–
PLx1/2023;  
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6. Proiect de Lege pentru modificarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind 
salarizarea personalului Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură–PLx10/2023;  

7. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.561 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, 
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice–Plx13/2023.  
 

Diverse:  
1. Adresa nr. 79 BP din data de 01.02.2023 orivind solicitarea din partea unor 

deputați neafiliați în vederea constituirii Grupului parlamentar REPER din Camera 
Deputaților.-Nr. 4c-13/66/02.02.2023 - Raport 
 

La propunerea unor membri ai comisiei, punctul 1 (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 2 (fond) - raport de adoptare (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 (majoritate de voturi). 
Punctul 6 (fond) - raport de respingere (majoritate de voturi). 
Punctul 7 (fond) - raport de respingere (majoritate de voturi). 
Punctul 8 (fond) - raport de adoptare (unanimitate de voturi). 
Punctul 9 (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 (majoritate 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 (majoritate de voturi). 
 

Diverse:  
1. Nr. 4c-13/66/ 02.02.2023 -raport de adoptare (unanimitate de voturi). 

 
Ședința Comisiei a fost declarată închisă de către doamna deputat Tănăsescu 

Alina-Elena vicepreședintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități. 
 
 

VICEPREȘEDINTE, 
Tănăsescu Alina-Elena 


