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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

                              Bucureşti, 07.03.2023 
                             Nr. 4c-13/ 237 /2023 

 
SINTEZA 

 lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
 din ziua de 27 februarie 2023 

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

27 februarie 2023.  
Deputații au fost prezenți la lucrările comisiei conform listelor de prezență. 
 

În data de 27 februarie 2023, ședința comisiei s-a desfășurat în sistem fizic, 
începând cu ora 17:00. 
 

Ordinea de zi pentru această ședință a cuprins: 
 
Inițiative aflate în portofoliul comisiei pentru dezbatere în fond: 
1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.114/1996 

privind locuinţele- Plx310/2022 
 2. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.287/2009 privind Codul civil– 

PLx455/2022; 
 3. Proiect de Lege pentru modificarea art. 38 alin.(11) din Ordonanţa Guvernului 

nr.43/1997 privind regimul drumurilor– PLx460/2022; 
 4. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.278/2013 privind 

emisiile industriale– PLx535/2022;  
 5. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.295/2004 privind 

regimul armelor şi muniţiilor– PLx603/2022; 
 6. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.535/2004 privind 

prevenirea şi combaterea terorismului– PLx710/2022; 
 7. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.173/2022 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru îndeplinirea jaloanelor şi 
ţintelor din Planul naţional de redresare şi rezilienţă aferente componentei 10 - Fondul 
local, componentei 11- Turism şi cultură, componentei 14 - Buna guvernanţă şi 
componentei 15 - Educaţie, precum şi pentru completarea unor acte normative– 
PLx44/2023; 

  
Inițiative aflate în portofoliul comisiei pentru avizare: 

1. Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea art.269 din Legea 
educaţiei naţionale nr.1/2011–Plx607/2022;  
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2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.27/2011 privind transporturile rutiere–Plx608/2022;  

3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.33/2022 privind 
reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi bugetare–PLx626/2022;  

4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.153/2017 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice–Plx636/2022;  

5. Propunere legislativă pentru modificarea Legii 252/2003 privind registrul unic 
de control–Plx663/2022;  

6. Proiect de Lege pentru modificarea art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei 
publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative–
PLx689/2022;  

7. Proiect de Lege privind aprobarea încetării valabilităţii, prin denunţare, a 
Convenţiei referitoare la înfiinţarea Centrului internaţional de informare ştiinţifică şi 
tehnică, semnată la 27 februarie 1969 la Moscova–PLx704/2022;  

8. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare–Plx714/2022;  

9.Propunere legislativă pentru înfiinţarea Registrului naţional al gravidelor şi 
mamelor minore, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.272/2004 
privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului–Plx742/2022;  

10. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.158/2022 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.36/2006 privind unele 
măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a 
populaţiei–PLx779/2022;  

11. Proiect de Lege pentru modificarea art.3 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa 
Guvernului nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de 
administrare a domeniului public şi privat de interes local–PLx784/2022;  

12. Proiect de Lege pentru ratificarea Amendamentului Doi la Memorandumul de 
Înţelegere între Ministerul Apărării al Republicii Bulgaria, Ministerul Apărării al 
Republicii Estonia, Ministerul Apărării al Republicii Finlanda, Guvernul Republicii 
Ungare, Ministerul Apărării al Republicii Lituania, ministrul apărării al Regatului 
Ţărilor de Jos, Ministerul Apărării al Regatului Norvegiei, ministrul apărării naţionale al 
Republicii Polone, Guvernul României, Ministerul Apărării al Republicii Slovenia, 
Guvernul Regatului Suediei şi Departamentul Apărării al Statelor Unite ale Americii 
privind Capabilitatea de transport strategic aerian (SAC), semnat de partea română, la 
Bucureşti, la 29 octombrie 2020–PLx3/2023;  

13. Proiect de Lege pentru completarea tabelelor-anexă nr.I şi II la Legea 
nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri–
PLx7/2023;  

14. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.169/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr.84/1998 privind mărcile şi 
indicaţiile geografice–PLx53/2023;  

15. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.170/2022 privind aprobarea unor măsuri pentru consolidarea capacităţii 
administrative a Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene de gestionare a 
programelor operaţionale pentru perioada de programare 2021-2027–PLx54/2023;  
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16. Proiect de Lege pentru modificarea art.4 alin.(4) din Ordonanţa Guvernului 
nr.26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de 
apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională şi ale persoanelor private de 
libertate–PLx75/2023. 
 

La propunerea unor membri ai comisiei, punctul 3 (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 4 (fond) - raport de adoptare (unanimitate de voturi). 
Punctul 5 (fond) - raport de adoptare (majoritate de voturi). 
Punctul 6 (fond) - raport de adoptare (majoritate de voturi). 
Punctul 7 (fond) - raport de adoptare (unanimitate 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) –negativ (majoritate de voturi). 
Punctul  6 (aviz) – favorabil (unanimitate de voturi). 
Punctul  7 (aviz) – favorabil (majoritate de voturi). 
Punctul  8 (aviz) – negativ (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) – favorabil (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 

 


