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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

                              Bucureşti,26 .01.2022 
                             Nr. 4c-13/14/2022 

 
SINTEZA 

 lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
 din ziua din zilele de 

25, 26, 27 și 28 ianuarie 2022 
 

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

25 ianuarie 2022.  
Deputații au fost prezenți la lucrările comisiei conform listelor de prezență. 
 

În data de  25 ianuarie 2022, ședința comisiei s-a desfășurat în sistem mixt, 
începând cu ora 14.00. 

Membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități, în zilele de 26, 27 și 28 
ianuarie 2022, au studiat individual inițiativele legisl ative cu care Comisia a fost 
sesizată în fond. 
 

Ordinea de zi pentru această ședință a cuprins: 
 
Inițiative aflate în portofoliul comisiei pentru dezbatere în fond: 
 

1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.69/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice- (PLx 718/2007);  

2. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative 
asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989- (Plx 
647/2010); 

3. Proiectul de Lege privind regimul juridic al drepturilor cuvenite 
victimelor regimului totalitar comunist - (PLx 244/2011); 

4. Propunerea legislativă pentru modificarea art.17 alin.(1) din Legea 
nr.33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European- 
(Plx 196/2016); 

5. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.205/2004 privind protecţia 
animalelor- (PLx 513/2016); 
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6. Proiectul de Lege pentru modificarea art.3 din Legea nr.61/1991 pentru 
sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi 
liniştii publice- (PLx 16/2018); 

7. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.17/2014 
privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan 
şi de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în 
administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi 
înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului- (PLx 292/2021); 

 
 

 
Inițiative aflate în portofoliul comisiei pentru avizare: 

1. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.31/2007 
privind reorganizarea şi funcţionarea Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România 
(PLx 490/2021); 

2. Proiectul de Lege privind gestionarea deşeurilor de medicamente 
provenite de la populaţie, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative în domeniu (PLx 496/2021); 

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2021 
privind depozitarea deşeurilor (PLx 506/2021); 

4. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.53 din 
2003 - Codul Muncii (Plx 577/2021); 

5. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.4/2021 privind protecţia 
drepturilor persoanelor diagnosticate sau suspectate a fi diagnosticate cu boli sau 
afecţiuni alergice (PLx 586/2021); 

 
DIVERSE: 

1. Adresa BP privind scrisoarea din partea domnului deputat Nicolae Giugea, 
prin care solicită Comisiei juridice, de disciplină și imunități un punct de vedere 
referitor la o posibilă stare de incompatibilitate - raport 

 
Membrii Comisiei au aprobat ordinea de zi a ședinței desfășurate în sistem mixt , 

cu unanimitate de voturi. 
La propunerea unor membri ai comisiei, punctele 1 (fond), 5 (fond) și 7 (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 dezbat ere și  
adoptare, a următoarelor soluții legislative: 

 
Fonduri: 
Punctul  2 (fond) - raport de respingere  (majoritate de voturi). 
Punctul  3 (fond) - raport  de  respingere  (majoritate de voturi). 
Punctul  4 (fond) - raport  de respingere (majoritate de voturi). 
Punctul  6 (fond) - raport  de adoptare  (majoritate de voturi). 
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Avize: 
Punctul  1 (aviz) – negativ (majoritate de voturi). 
Punctul  2 (aviz) – negativ (majoritate de voturi). 
Punctul  3 (aviz) – favorabil (unanimitate de voturi). 
Punctul  4 (aviz) – negativ (unanimitate de voturi). 
Punctul  5 (aviz) – favorabil (unanimitate de voturi). 
 

DIVERSE: 
1.  Adresa BP privind scrisoarea din partea domnului deputat Nicolae Giugea, 

prin care solicită Comisiei juridice, de disciplină și imunități un punct de v edere 
referitor la o posibilă stare de incompatibilitate; a fost transmis raportul la Biroul 
permanent. 
 

 
Ședința Comisiei a fost declarată închisă de către doamna deputat Vicol-Ciorbă 

Laura-Cătălina, președintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități. 
 

 
 

PREŞEDINTE, 
Vicol-Ciorbă Laura-Cătălina 

 


